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 الكتاب : المنهج المنير تماـ الروض النضير

 المؤلف :

 ]عقوبة من لعنو أمير المؤمنين عليو السبلـ[
حدثني زيد بن علي عن أبيو عن جده عن علي عليهم السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 

لو وسلم: ))يا علي لعنتك من لعنتي ، ولعنتي من لعنة اهلل، ومن يلعن اهلل فلن تجد لو عليو وآ
 نصيرًا((.

بيض لو في التخريج، وىو بلفظو في المنهاج الجلي ولم أجده بهذا السياؽ إال في كتب أىل 
البيت ببلغاً بعد مزيد البحث وذكره ابن أبي الحديد بلفظو في شرح نهج الببلغة وكذا في  

تاب قواعد عقائد آؿ محمد، ويشهد لو نحو ما ذكره المؤلف قدس سره في ترجمة أمير ك
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو في المقدمة بقولو: وأخبر صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
أف من آذاه فقد آذاه، ومن أبغضو فقد أبغضو، ومن أحبو فقد أحبو، ومن تواله فقد تواله، ومن 

 عاداه، ومن أطاعو فقد أطاعو، ومن عصاه فقد عصاه. عاداه فقد
وأخرج الحاكم وصححو، وذكره الذىبي وصححو من حديث أبي بكر مرفوعاً: ))من أطاعني 
فقد أطاع اهلل ، ومن عصاني فقد عصى اهلل، ومن أطاع علياً فقد أطاعني، ومن عصى علياً فقد 

والبخاري والحاكم وصححو،  عصاني(( ، وفي حديث عمرو بن شاس األسلمي عند أحمد
وذكره السيوطي والذىبي وصححاه قاؿ: خرجنا مع علي إلى اليمن فجفاني في سفره حتى 
وجدت في نفسي فلما قدمنا المدينة أظهرت شكايتو في المسجد حتى بلغ رسوؿ اهلل صلى 
لو اهلل عليو وآلو وسلم فدخلت المسجد ذات غداة فلما رآني رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآ

وسلم حدد لي النظر حتى إذا جلست قاؿ: ))يا عمرو أما واهلل لقد آذيتني (( فقلت: أعوذ 
 باهلل أف أوذيك يا رسوؿ اهلل، قاؿ: ))بلى من آذى علياً فقد آذاني(( .
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وعن ابن أبي مليكة قاؿ: جاء رجل من أىل الشاـ فسب علياً عند ابن عباس فحصبو ابن 
نْػَيا  عباس، وقاؿ: يا عدو اهلل آذيت رسوؿ اهلل }ِإفَّ الَِّذيَن يُػْؤُذوَف اللََّو َوَرُسوَلُو َلَعنَػُهُم اللَُّو ِفي الدُّ
 [، لو كاف رسوؿ اهلل حياً آلذيتو، أخرجو الحاكم.57َواآلِخَرِة{]األحزاب:

وأخرج الحاكم وأحمد والبيهقي، وذكره الذىبي وصححاه من حديث أـ سلمة قالت: سمعت 
  صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))من سب علياً فقد سبني (( إلى غير ذلك.رسوؿ اهلل

وكل ىذه األدلة ناطقة على أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم جعلو كنفسو في ىذه 
 األمور وفي مجموعها ما يشهد لحديث المجموع.
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ألحد جزء من لعنة رسوؿ اهلل  والحديث يدؿ على أف لعنة أمير المؤمنين علي عليو السبلـ
صلى اهلل عليو وآلو وسلم التي ىي جزء من لعنة اهلل، ومن يلعن اهلل فلن تجد لو نصيرًا.ويدؿ 

أيضاً على أف أمير المؤمنين ال يلعن أحداً إال من يستحق لعنو من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
اهلل تعالى، وعلى الوعيد لمن يلعن علي  وسلم كما أف رسوؿ اهلل ال يلعن إال من يستحق لعنو من

باللعن لو من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، ومن اهلل تعالى ومقطوع بكل ذلك من رسوؿ 
اهلل، ومن اهلل تعالى وسياؽ الخبر للترىيب والتحذير واإلنذار من وقوع ما يكوف سبباً لوقوع 

اظ الخبر كلها مصادر مضافة إلى فاعلها اللعن عليو من أمير المؤمنين عليو السبلـ، وألف
المرفوع محبلً على الفاعلية المجرور محبلً أيضاً على اإلضافة إال لفظ الجبللة في الثالث 

فمجرور لفظاً على اإلضافة ومقتضى الخبر أف من لعنو أمير المؤمنين فهو مطرود من رحمة اهلل 
 في الدنيا واآلخرة.

وتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم لما فيو من األخبار بالمغيبات وىذا الخبر الشريف من أعبلـ نب
 التي ال تعرؼ إال من جهة الوحي لوقوع ذلك بعده صلى اهلل عليو وآلو وسلم كما أخبر.

والوجو في ذلك ما ثبت من السنة أف علياً يدور مع الحق حيث دار، ولحديث: ))علي مع 
علياً ال يلعن أحداً من الناس إال لمن يستحق  القرآف، والقرآف مع علي (( والمعية تقتضي أف

 ذلك.
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ومن األدلة على ذلك داللة حديث المجموع وشواىده المذكورة إذ ال يجعل صلى اهلل عليو 
وآلو وسلم أذية علي كأذيتو وبغض علي كبغضو ومحبة علي كمحبتو إلى آخر ما تقدـ إال وىو  

نها ما دؿ عليو األصل وقد ثبت بنص كتاب اهلل أنو كنفسو في تلك الخصاؿ المذكورة التي م
 صلى اهلل عليو وآلو وسلم ال ينطق عن الهوى إف ىو إال وحي يوحى.
[ في آية مباىلتو صلى اهلل 61وقولنا: كنفسو، لقولو تعالى: }َوَأنْػُفَسَنا َوَأنْػُفَسُكْم {]آؿ عمراف:

ـ أنو نف  رسوؿ اهلل وأسند تسميتو عليو وآلو وسلم لوفد نجراف أنو أريد بو علي عليو السبل
بذلك إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم؛ ألنو المخبر عن اهلل، وإف كانت التسمية منو 
تعالى، وقد ثبت أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم سمى الوصي عليو السبلـ نفسو في أحاديث 

نعيم في فضائل الصحابة منها ما أخرجو أبو داود ]و[الطيالسي والحسن بن سفياف وأبو 
وأحمد في مسنده، وأبن أبي شيبة كلهم عن عمراف بن حصين مرفوعاً بلفظ: ))إف علياً مني وأنا 

 منو ..(( الحديث.
وذكر البدر األمير في الروضة الندية شرح التحفة العلوية، ومنها ما أخرجو عبد الرزاؽ في 

عبد اهلل أبي حنطب قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل جامعو وأبو عمر النمري وابن السماف عن المطلب بن 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم لوفد ثقيف: ))لتسلمن أو ألبعثن عليكم رجبلً منى (( أو قاؿ: ))مثل 

 نفسي((.. إلى أف قاؿ: فالتفت إلى علي وقاؿ: ))ىو ىذا ىو ىذا((.
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ادة مرفوعاً بلفظ: ))علي ومنها ما أخرجو أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة عن حبيش بن جن
مني وأنا من علي (( وذكر عند أحمد في قصة بعثو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ببراءة من حديث 

 علي.
وأخرج أبو حاتم القصة من حديث أبي سعيد وأبي ىريرة وأخرجو ابن السماف في كتاب 

 الموافقة من حديث ابن عباس.
ك قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وأخرج أبو الحسن الحلفي من حديث أن  بن مال

وسلم: ))ما من نبي إال ولو نظير من أمتو وعلي نظيري(( فجعلو منو بمنزلة رأسو من جسده،  
كما أخرج المبل في سيرتو وغيره من حديث البراء بن عازب قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 

هى إلى أف قاؿ: فسماه اهلل في آية عليو وآلو وسلم: ))علي مني بمنزلة رأسي من جسدي (( انت
المباىلة نفساً لرسوؿ اهلل وسماه رسوؿ اهلل] صلى اهلل عليو وآلو وسلم[ نفسو فيما سقناه من 

 األحاديث انتهى مختصرًا.



وعلى ىذا فبل يثبت ألحد من الناس صحبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وطاعتو وبغض 
وإف كاف مجمبًل من جهة من سيكوف منو لعنو فهو مبين علي ومعاداتو وأذيتو، والحديث 

بالحديث المشهور من طريق الهادي إلى الحق ذكره في األحكاـ أف علياً لعن معاوية وعمرو 
 بن العاص وأشياعهما على رؤوس األشهاد وكاف يلعنهم في دعاء صبلة الوتر وثبلثة آخرين.

 قاؿ: ذكره ابن أبي الحديد.وفي البحر: أف علياً لعن عشرة سماىم بأسمائهم 
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وفي أمالي أحمد بن عيسى من طريق عبد الرحمن بن معقل: أف علياً كاف يقنت في المغرب 
ويلعن في قنوتو رجاالً سماىم، ومن طريق إبراىيم أف علياً كاف يقنت في المغرب والفجر ويدعو 

يقنت في الصبلة ويلعن رجااًل  على أعدائو، ومن طريق أبي جعفر قاؿ: كاف علي بن أبي طالب
يسميهم فقلت: أي يرحمك اهلل يسمي رجاالً في الصبلة؟ فقاؿ: أي واهلل لقد كاف يسميهم 

 انتهى.
وقد ثبت باالستقراء أف عمرو بن العاص ممن نكث البيعة، وفي رواية الحاكم في كتاب تنزيل 

 هى.األنبياء واألئمة أف الذين لعنهم علي بن أبي طالب خمسة. انت
وقد تقدـ للمؤلف رحمو اهلل في باب دعاء الوتر على حديث علي، وفيو: ثم قنت بالكوفة وىو 
يحارب معاوية قبل الركوع وكاف يدعو على معاوية وأشياعو، ما يؤيد ما ذكرنا، وذكر المؤلف  
كبلـ التخريج في شواىد الخبر ما ذكره السيوطي في مسنده ما لفظو: عن عبد اهلل بن معقل 

: صليت مع علي صبلة الغداة فقنت فقاؿ: اللهم عليك بمعاوية وأشياعة، وعمرو بن قاؿ
 العاص وأشياعو، وأبا األعور السلمي وأشياعو، وعبد اهلل بن قي  وأشياعو. انتهى.

وذكر المؤلف أيضاً في الطبلؽ على حديث المحلل والمحلل لو أف أمير المؤمنين لعن في 
 مرو بن العاص، وأبي موسى األشعري. انتهى.قنوتو معاوية وابنو يزيد، وع

 فإف قيل: ىل استمر منو عليو السبلـ ذلك حتى توفاه اهلل أـ انقطع؟
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قيل: انقطع، وقيل استمر، والظاىر واهلل اعلم انقطاعو من القنوت في الصبلة مع انقطاع 
ذلك منهم لما تقدـ  الحرب بصفين ونادراً كاف يقع منو عليو السبلـ عند حدوث ما يستدعى

ذكره في باب الخنثى في كتاب الفرائض وما ذكره المؤلف رحمو اهلل في ىامش نسخة الروض 



بخطو على آخر كبلمو على حديث المحلل والمحلل لو في الطبلؽ فيمن لعنهم أمير المؤمنين 
ألخن  في غير قنوتو وىم الذين اعترضوه في حاؿ خطبتو منهم األشعث بن قي  والمغيرة بن ا

 الثقفي وغيرىما واهلل أعلم.
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 ]حديث الثقلين[
حدثني زيد بن علي عن أبيو عن جده عن علي عليهم السبلـ قاؿ: لما ثقل رسوؿ اهلل صلى اهلل 

عليو وآلو وسلم في مرضو والبيت غاص بمن فيو قاؿ: ))ادعوا لي الحسن والحسين (( 
ؿ: وجعل علي عليو السبلـ يرفعهما عن وجو فدعوتهما فجعل يلثمهما حتى أغمي عليو، قا

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ففتح عينيو وقاؿ: ))دعهما يتمتعاف مني وأتمتع 
منهما فإنهما سيصيبهما بعدي أثرة((، ثم قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))يا أيها الناس إني 

يع لكتاب اهلل كالمضيع لسنتي، خلفت فيكم كتاب اهلل وسنتي وعترتي أىل بيتي فالمض
 والمضيع لسنتي كالمضيع لعترتي، أما أف ذلك لن يفترقا حتى ألقاه على الحوض((.

 بيض لو في التخريج وىو بلفظو في المنهاج الجلي.
وأخرج أبو طالب في أماليو بلفظ: وبو قاؿ: وأخبرنا أبو عبد اهلل أحمد بن محمد األبنوس 

لقاسم عبد العزيز بن إسحاؽ بن جعفر قاؿ: حدثني سليماف بن البغدادي قاؿ: حدثنا أبو ا
إبراىيم بن عبيد المحاربي قاؿ: حدثني نصر بن مزاحم المنقري، قاؿ: حدثني إبراىيم بن 

 الزبرقاف التيمي، قاؿ: حدثني أبو خالد الواسطي، قاؿ:
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ما ثقل رسوؿ اهلل صلى حدثني زيد بن علي عن أبيو، عن جده، عن علي عليهم السبلـ قاؿ: ل
اهلل عليو وآلو وسلم في مرضو والبيت غاص بمن فيو، قاؿ: ))ادعو لي الحسن والحسين ((، 
فجعل يلثمهما حتى أغمي عليو، قاؿ: فجعل علي يرفعهما عن وجو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

سيصيبهما وآلو وسلم قاؿ: ففتح عينيو فقاؿ: ))دعهما يتمتعاف مني، وأتمتع منهما فإنهما 
بعدي أثرة(( ثم قاؿ: ))أيها الناس إني خلفت فيكم كتاب اهلل وسنتي وعترتي أىل بيتي 

فالمضيع لكتاب اهلل كالمضيع لسنتي، والمضيع لسنتي كالمضيع لعترتي، أما إف ذلك لن يفترقا 
 حتى ألقاه على الحوض(( انتهى،



ند رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وصدر الحديث يدؿ على عظم منزلة الحسنين رضي اهلل عنهما ع
وآلو وسلم وعلو شأنهما لديو ومحبتو لهما وعلى تأثره صلى اهلل عليو وآلو وسلم وحزنو على ما 
سيصيبهما من االستئثار بعده، وال يعلم ذلك إال من جهة الوحي، فالخبر من أعبلـ نبوتو صلى 

ر بعد قتل أبيهما أمير المؤمنين علي اهلل عليو وآلو وسلم كما وقع ما أخبر بو عليهما من االستئثا
رضي اهلل عنهم، وقد ذكر العلماء ذلك في مؤلفاتهم وأشار إلى ذلك المؤلف رضي اهلل عنو في 

 المقدمة بما أغنى عن ذكره فخذه من ىنالك ترشد إف شاء اهلل.
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ما في األمهات، وعجز الخبر ىو الشهير بحديث الثقلين، قد روي مع غيره كما ىنا، ومنفردًا ك
وكتب أىل البيت وغيرىم، مع اختبلؼ يسير في بعض ألفاظو، وذكر العترة فقط في بعضها مع 
الكتاب، وفي بعضها ذكر السنة وحدىا مع الكتاب رواه الجماىير من الصحابة، وأىل البيت  
وجابر، كعلي، وأبي ذر، وأبي سعيد الخدري، وأبي رافع مولى رسوؿ اهلل، وأـ ىاني، وأـ سلمة، 

وحذيفة بن أسيد الغفاري، وزيد بن أرقم، وزيد بن ثابت، وضمرة األسلمي، وخزيمة بن ثابت، 
وسهل بن سعد، وعدي بن حاتم، وعقبة بن عامر، وأبي أيوب األنصاري، وأبي شريح الخزاعي، 
و وأبي قدامة األنصاري، وأبي يعلى، وأبي الهيثم والتيهاف، وغيرىم، وفي استقصاء مخرجيو وطرق

 تطويل ال يليق بهذا الكتاب.
وىذا الحديث من جملة األحاديث المتلقاه بالقبوؿ خلفاً بعد سلف فاستغنى عن الشواىد 

 وصح تواتره لثبوت تلقي الناس لو بالقبوؿ فصح االستدالؿ بو.
 وقد استدؿ اإلماـ أبو عبد اهلل الجرجاني على صحتو بثبلثة أوجو:

ؿ ولم ينكره أحد فلوال أنو صحيح لكانوا ينكروف ذلك مع )أحدىا(: أف األمة تلقتو بالقبو 
 معرفتهم باستدالؿ الشيعة على صحة ما يذىبوف إليو.
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)وثانيها(: أف ىذا الخبر اشتهر بين الصحابة وأياـ األموية والعباسية إلى يومنا، فبل بد أف يكوف 
ر ثبلثة أشياء؛ ألنو إما أف الشتهاره سبب معقوؿ واألسباب التي توجب استفاضة ىذا الخب

يكوف معتمد الناس إذاعتو والتوصل إليو بضرب من الحيل وتكريره على األسماع محبة نشره 
لتدينهم بذلك أو يكوف قد أودعوه الكتب وطرحوىا في األسواؽ والمجامع على وجو ال يشعر 



الجاحظ وأضيف إليو بطارحو فانتشر عنو ذلك كما يقاؿ: إف كتاباً صنف بهذه الطريقة في أياـ 
بهذه الطريقة حتى اشتهر بو، وإما أف يكوف ظهوره صحتو في نفسو وساؽ في الكبلـ إلى أف 
قاؿ: حتى إف المخالفين في ذلك الوقت ما أمكنهم دفعو فكانوا يعارضونو بأخبار رويت بقولو 

 هلل(( .صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))اقتدوا بالذي من بعدي أبو بكر وعمر إال ما شاء ا
وثالثها: أف ىذا الخبر، وما في معناه استفاض ونقل في مقامات كثيرة ومواضع مختلفة ولن 
يكوف كذلك إال وفي جملتها واحد صحيح كما ال يجوز مع كثرة ما نقل من شجاعة علي 

وسخاوة حاتم في مقامات كثيرة، وال يصح شيء منها، وما من واحد من ىذه األخبار يشار إليو 
إال وىو دليل مستقل بنفسو في الداللة وىو يدؿ على وجوب اتباع ما خلفو رسوؿ اهلل بالصحة 

ألمتو بعده، وعلى حسن القياـ والعمل واالعتصاـ والتمسك بكتاب اهلل، وبسنة رسوؿ اهلل صلى 
 اهلل عليو وآلو وسلم وبعترتو أىل بيتو.
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عدا ذلك، وعلى أنو ال يتم التمسك والعمل ودؿ أيضاً على قبح ضياع أحد الثبلثة والعمل بما 
بكتاب اهلل دوف السنة وال بالسنة دوف العترة والعك  لما في ذلك من التفريق بينها، وقد نص 

 الخبر أنها ال تفرؽ حتى يلقى ذلك على الحوض.
ويدؿ أيضاً على شدة العناية من النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم بالحسنين ومحبتو لهما 

والسنة ولعترتو أىل بيتو، في تلك الحالة التي قد علم صلى اهلل عليو وآلو وسلم  وللكتاب
بقدومو على ربو وخروجو من الدنيا إلى اآلخرة فوصى أمتو بالتمسك بكل ذلك، وبين أف الثبلثة 
المذكورة قائمة ألمتو بعده للداللة والهداية مقامو صلى اهلل عليو وآلو وسلم، والمراد بالضياع 

ريط بترؾ العمل بالكتاب والسنة وترؾ التمسك واالعتصاـ بهما وبالعترة وترؾ اتباع أىل بيتو التف
 المحقين وعدـ مواالتهم وعدـ االعتراؼ بحقوقهم وعدـ حفظ شرفهم.

وىذا الخبر من أعبلـ نبوتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم لما فيو من األخبار بالمغيبات التي ال 
ما سيقع من الضياع لكتاب اهلل ولسنة رسولو صلى اهلل عليو وآلو تعلم إال من جهة الوحي ب

وسلم، وبما سيقع من ضياع حقوؽ العترة وعدـ التمسك كما وقع من معاوية ألنو أوؿ من بغى 
في اإلسبلـ، وأوؿ من ضيع العترة واستأثر بحقوقها، وأوؿ من شق العصا بين المسلمين فمن 

 بعده.
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من آخر ما عهد بو صلى اهلل عليو وآلو وسلم فيكوف من باب الوصية ألمتو وظاىر الخبر أنو 
بعظم ما خلفو فيهم وشدة التماسك بين الكتاب والسنة إلى آخر الخبر، ولبياف وجوب العمل 
بعده صلى اهلل عليو وآلو وسلم بما فيهما. وفيو داللة أف جماعة العترة ال تزيغ عن الكتاب 

قبة جليلة للحسنين بالتمتع برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وتمتعو والسنة دوف األفراد ومن
منهما في تلك الحالة العجيبة التي بعدىا فراؽ الدنيا فإف قيل ظاىر الخبر يقتضي بأف 

 المتمسك بالعترة غير ضاؿ كالمتمسك بقوؿ المفتي ال أنو يجب التمسك بهم.
جتهاد أو القطع أو معاً في أف المتمسك بهم أجيب بأف ظاىر الخبر لم يخص فيما طريقو اال

محق ولي  كذلك في المفتي ألف المتمسك بو محق فيما طريقو االجتهاد وال فرؽ في ذلك 
بين العترة وغيرىم، وقد اختلف العلماء في داللة الخبر وسياقو، فذىبت العترة وشيعتهم إلى أف 

لم والتمسك بهم دوف غيرىم، واحتج بو الخبر يدؿ على إمامتهم بعده صلى اهلل عليو وآلو وس
محمد بن الحسن الديلمي في كتابو قواعد عقائد آؿ محمد على إمامتهم، وأيده بوجوه ستة، 
قاؿ: أحسنها أنهم يقوموف بما في الكتاب والسنة وال يقـو كل واحد منهما إال بصاحبو كالروح 

 والجسد، انتهى.
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، وولديو الحسنين فالنصوص على إمامتهم جلية، ومن حججهم قالوا: فيما عدا أمير المؤمنين
خبر السفينة ولفظو: ))أىل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرؽ وىوى(( ، 
وبقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))فأين يتاه بكم عن علم تنوسخ من أصبلب أصحاب 

 عليو وآلو وسلم: ))إني تارؾ فيكم ما إف السفينة حتى صار في عترة نبيكم((، وبقولو صلى اهلل
تمسكتم بو لن تضلوا من بعدي كتاب اهلل وعترتي أىل بيتي((، وما أدى معناىا وذىب من 
عداىم من السلف والخلف إلى أف اإلمامة في قريش، واحتجوا بالحديث السالف ذكره في 

من قريش، فهم وسائر قريش باب طاعة اإلماـ ولفظو: ))األئمة من قريش ((، قالوا: والعترة 
على السواء لمن صلح منهم لها، وأجابوا عن حجج األولين بأنها ال تدؿ على حصر اإلمامة 
في العترة وال يصح في غيرىم ثم اختلفوا فمنهم من ذىب إلى أنها تدؿ على التمسك بالعترة 

اب والسنة، بعده صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وأف المتمسك بهم غير ضاؿ كالمتمسك بالكت
ومنهم من ذىب إلى أنها تدؿ على أف تقليد األئمة المشهورين من أىل البيت أولى من غيرىم، 
واختاره أكثر العلماء وطائفة من أىل البيت قالوا: ولتواتر صحة اعتقادىم المتضمن للعدؿ 

 والتوحيد.



ه لهذه األخبار قاؿ اإلماـ المهدي: لوال ظهور إجماع السلف على جواز تقليد غيرىم لحرمنا
لكنها محمولة على مخالفة إجماعهم القطعي إذ مخالفتو محظور على األصح وأجيب على 

 حديث المجموع بأنو لي  في الرواية المشهورة ذكر العترة بل فيها كتاب اهلل وسنتي.
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رة ورد بأف أكثر الروايات في الصحاح وغيرىا ناطقة بذكر العترة وأكثرىا بل كلها مشهو 
صحيحة، وفيها زيادة ذكر العترة، والزيادة مقبولة إذا كاف الراوي لها عدؿ ويكفي رواية 

 المجموع كما قرر في محلو.
وأخرج اإلماـ علي بن موسى الرضا في مسنده عن آبائو واحداً بعد واحد إلى أمير المؤمنين 

كأني قد دعيت فأجبت، علي عليو السبلـ قاؿ: وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))
وإني تارؾ فيكم الثقلين ، أحدىما أكبر من اآلخر كتاب اهلل حبل ممدود من السماء إلى 

 األرض، وعترتي أىل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما(( .
وأخرج الترمذي من حديث جابر قاؿ: رأيت النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم في حجتو يـو 

واء يخطب فسمعتو يقوؿ: ))يا أيها الناس إني تارؾ فيكم ما إف عرفة، وىو على ناقتو القص
أخذتم بو لن تضلوا كتاب اهلل وعترتي أىل بيتي(( قاؿ: ىذا حديث عزيز حسن من ىذا الوجو، 
وأخرجو أيضاً من طريق زيد بن أرقم مرفوعاً بلفظ: ))إني تارؾ فيكم ما إف تمسكتم بو لن تضلوا 

آلخر كتاب اهلل حبل ممدود من السماء إلى األرض وعترتي بعدي ثقلين أحدىما أعظم من ا
 أىل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما(( .
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وذكره اإلماـ القاسم بن إبراىيم في الكامل المنير، ومحمد بن منصور في الجامع الكافي 
زيد بن علي، وفي الباب: عن حذيفة بن  مختصراً مرسبًل عن الحسن بن يحيى بن الحسين بن

أسيد مرفوعاً عند الطبراني في الكبير، والحاكم في مستدركو، والحكيم أحمد بن علي، 
الترمذي صاحب نوادر األصوؿ، وذكره ابن جرير، واإلماـ أحمد بن حنبل، وعبد بن حميد، 

شد باهلل في أماليو، وابن وأبو يعلى في مسنده، والناصر للحق في كتاب المحيط باإلمامة، والمر 
أبي شيبة، وأبو سعد، والسمهودي في جواىر العقدين والطبراني في الكبير واألوسط كلهم من 
حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً، وأخرجو الطبراني في الكبير، وأحمد بن حنبل وعبد بن 



زيد بن ثابت، حميد وابن األنباري والناصر للحق في كتاب المحيط باإلمامة كلهم من حديث 
 وأخرجو الترمذي والخطيب وابن أبي شيبة من طريق جابر مرفوعاً.

وأخرجو مسلم في الصحيح والترمذي واإلماـ أحمد بن حنبل، وعبد بن حميد، والطبراني في 
الكبير واألوسط، وابن أبي شيبة، والحاكم في مستدركو، وصححو على شرط الشيخين، وأقره 

ن الشافعية في جواىر العقدين، والحاكم في المستدرؾ، والمرشد الذىبي، وذكره السمهودي م
 باهلل في أماليو، كلهم من حديث زيد بن أرقم.
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وكل ىذه األدلة ناطقة بذكر العترة مع الكتاب وال تنافي بين ىذه األدلة وبين ما ورد في كتب 
كبًل منهما يؤيد اآلخر، وحديث   السنة من األخبار المرفوعة بلفظ: ))كتاب اهلل وسنتي (( ، ألف

المجموع وشواىده ناطقة بذكر الثبلثة، وذكر الخبر ابن األثير في نهايتو، ثم قاؿ: عترة الرجل 
أخص أقاربو، وعترة النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم بنو عبد المطلب، وقيل: أىل بيتو 

بعدوف، ومنو حديث أبي بكر األقربوف، وىم أوالده وعلي وأوالده، وقيل عترتو األقربوف واأل
نحن عترة رسوؿ اهلل وبيضتو التي تفقأت عنهم ألنهم كلهم من قريش، ومنو حديثو اآلخر قاؿ 
للنبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم حين شاور أصحابو في أسارى بدر عترتك وقومك أراد بعترتو 

 العباس، ومن كاف فيهم من قريش وبقومو قريش.
 تو أىل بيتو الذين حرمت عليهم الزكاة.والمشهور المعروؼ أف عتر 

قلت: وىكذا في كتب اللغة وغيرىا ويؤيد ذلك ما في حديث زيد بن أرقم عند مسلم، وغيره 
من طريق حصين بن سمرة قاؿ: أي لزيد بن أرقم: ومن أىل بيتو يا زيد ألي  نساؤه من أىل 

 صدقة. انتهى.بيتو؟ فقاؿ: لي  نساؤه من أىل بيتو، ولكن أىل بيتو من حـر ال
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وىو الذي دؿ عليو خبر المجموع بلفظ: ))وعترتي أىل بيتي ((، وفيو تبيين لقولو تعالى: }ِإنََّما 
[ إنهم عترتو الذين حرمت عليهم 33يُرِيُد اللَُّو لُِيْذِىَب َعْنُكُم الرّْْجَ  َأْىَل اْلبػَْيِت {]األحزاب:

آؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وىم أمير  الزكاة، وحديث الكساء المشهور بين أنهم
المؤمنين علي والزىراء والحسناف رضي اهلل عنهم، ومن تناسل منهم، وىو قوؿ الجمهور وذىب 
جماعة من العلماء إلى أف سياؽ اقتراف العترة بالكتاب والسنة الحتراـ األمة لهم كما يجب 



كيداً لمودتهم ومراعاة لحقوقهم وعدـ على األمة احتراـ الكتاب والسنة والعمل بهما وتأ
االستئثار عليهم وحفظ شرفهم لما لهم من مزيد الحقوؽ على غيرىم ألنهم فصيلة رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم ولحمو لما أخرجو أبو طالب في أماليو بسنده إلى ابن عباس مرفوعاً 

لحمي وفصيلتي فاحفظوا منهم ما  بلفظ: ))أيها الناس أوصيكم بعترتي أىل بيتي خيرًا فإنهم
 تحفظوف مني((. انتهى.

قولو: كالمضيع لسنتي: لعل ىذا من باب القلب أعني تشبيو السنة بالكتاب، وكذا قولو: 
والمضيع لسنتي كالمضيع لعترتي تشبيو العترة بالسنة، والوجو في ذلك ما ثبت عند علماء 

عك ، وىذا الخبر مبين لوجو الجمع بين ما المعاني والبياف أف المشبو دوف المشبو بو ال ال
روي أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ذكر مع الكتاب السنة وحدىا وما في حديث 

الغدير المتواتر وغيره فإنو ذكر مع الكتاب العترة فقط، فإنو ال منافاة بين استخبلؼ العترة مع 
فات على الداللة والهداية كما نصو ىذا الكتاب فتكوف الثبلثة الكتاب والسنة والعترة مستخل

 الخبر واهلل أعلم.
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 ]دعاء قبل الوفاة[
حدثني زيد بن علي عن أبيو عن جده عن علي عليهم السبلـ قاؿ: من قاؿ في مرضو قبل وفاتو 
م رضيت باهلل رباً وباإلسبلـ ديناً، وبمحمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم نبياً، وبعلي وأىل بيتو عليه

 السبلـ أولياًء كاف لو ستراً من النار، وكاف معنا غدًا ىكذا، وجمع بين أصبعيو.
قاؿ في التخريج: السيوطي في جمع الجوامع في الحروؼ ما لفظو: من قاؿ رضيت باهلل رباً، 
وباإلسبلـ ديناً، وبمحمد نبيا، وفي لفظ: رسواًل، وجبت لو الجنة، النسائي، وعبد بن حميد، 

 والحاكم، عن أبي سعيد انتهى.وابن حباف، 
قلت: وأخرجو ابن أبي شيبة، وابن السني، وذكره الجزري في عدة الحصن الحصين، في أذكار 
الصباح والمساء ونسبو إلى مصنف ابن أبي شيبة، وأخرجو الترمذي من حديث ثوباف بلفظو، 

 وفيو: وبمحمد نبياً، وقاؿ: حسن غريب.
وعنو روينا عن أمير المؤمنين أنو قاؿ: من قاؿ في مرضو قبل وفي المنهاج الجلي ببلغاً بلفظ: 

 وفاتو رضيت باهلل رباً وبمحمد نبياً، وبعلي وأىل بيتو أولياًء كاف لو سترًا من النار.
وفي صحيح البخاري: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا، ىشاـ، عن قتادة، عن أن  سئل رسوؿ 

ا حتى قاؿ: فغضب فصعد المنبر، وفيو، فقاؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن أشياء كرىه



 عمر: رضينا باهلل رباً، وباإلسبلـ ديناً، وبمحمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم رسواًل.
وفي رواية الزىري: فبرؾ عمر على ركبتيو، فقاؿ: رضينا باهلل رباً، وباإلسبلـ ديناً، وبمحمد صلى 

قرير لعمر من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو اهلل عليو وآلو وسلم رسواًل، انتهى. وفي ىذا الت
 وسلم.
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ويشهد لعجز الخبر مجموع ما تقدـ وما سيأتي وما سبق للمؤلف في ترجمة أمير المؤمنين علي 
في المقدمة، والحديث محموؿ على الرفع، إذ لي  لبلجتهاد فيو مسرح كما قرر في محلو، 

يد والتقرير لعمر، وىو يدؿ على عظم موقع الذكر ولما ثبت لصدره من الرفع لحديث أبي سع
في المرض بهذه الكلمات األربع بمصيرىا ساترة لقائلها من النار وبمرافقة من في الخبر يـو 

 القيامة.
وسياؽ الخبر للترغيب واإلرشاد للمريض بذكرىا ألنو في أوائل السياؽ إلى اآلخرة لكماؿ 

مرافقة من في الخبر، وتبشير قائلها بذلك وبأنو من أىل الحظ لو في اآلخرة بوقايتو من النار و 
الجنة، والخبر لب  على إطبلقو لما ثبت باالستقراء إنو ال يوفق لذلك إال مع كماؿ إيماف 

قائلها قوالً وعمبلً واعتقاداً كما تقدـ للمؤلف رضي اهلل عنو في الجنائز في حديث: ))من كاف 
نة (( ، وما ىنا من ذلك، وال فرؽ بين الذكر واألنثى، والحر آخر كبلمو ال إلو إال اهلل دخل الج

والعبد إلطبلؽ الخبر، وفي مجموع ما تقدـ للمؤلف رضي اهلل عنو في المقدمة في ترجمة أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب وما عرفت في الحديث قبل ىذا وما قبلو ولمنطوؽ الحديث 

ة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأىل بيتو اآلتي، وما بعده فيها داللة واضحة أف محب
ومواالتهم ستر من النار يـو القيامة، ومرافقة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وأمير 
المؤمنين وأىل بيتو حينئذ واختص من لفظ الخبر قولو: رضيت باهلل رباً، وباإلسبلـ ديناً، 

ن، لكونها من أذكار الصباح والمساء لما وبمحمد نبياً، كما في التخريج، وعدة الحصن الحصي
 أخرجو ابن ماجة بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، )ثنا( محمد بن
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بشر، )ثنا( مسعر، )حدثنا( أبو عقيل، عن سابق عن أبي سبلـ خادـ النبي صلى اهلل عليو وآلو 
ساف أو عبد يقوؿ حين وسلم عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))ما من مسلم أو إن



يمسي وحين يصبح : رضيت باهلل رباً وباإلسبلـ ديناً، وبمحمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم نبياً 
 ]إال[ كاف حقاً على اهلل أف يرضيو يـو القيامة(( .

وفي الزوائد قاؿ: إسناده صحيح، ورجالو ثقات، وأخرجو الحاكم في المستدرؾ، وقاؿ: صحيح 
كره ابن عبد البر في اإلستيعاب، وقاؿ: ىذا ىو الصحيح في إسناد ىذا اإلسناد، وسبلـ قد ذ 

 الحديث.
وذكر الجزري في الحصن الحصين في أذكار الصباح والمساء بلفظ: رضينا باهلل رباً، وباإلسبلـ 

 دينا، وبمحمد رسواًل، ونسبو إلى أىل السنن األربع، والطبراني في الكبير.
 براني ثقات، وزاد ثبلثاً.قاؿ الهيثمي: ورجاؿ أحمد والط
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 ]سبق علي عليو السبلـ باإلسبلـ[
حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليهم السبلـ، قاؿ: كنت أنا ورسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم نرعى غنماً ببطن نخلو قبل أف يظهر اإلسبلـ فأتى أبو طالب، ونحن 

تصنعاف فدعاه رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إلى اإلسبلـ، نصلي فقاؿ: يا ابن أخي ما 
وأف يشهد أف ال إلو إال اهلل، وأف محمدًا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، فقاؿ: ما أرى 
لما تقوالف بأساً، ولكن واهلل ال تعلوني استي، قاؿ: ثم ضحك أمير المؤمنين علي عليو السبلـ 

: اللهم إني ال أعترؼ لعبد من ىذه األمة، عبدؾ قبلي غير نبيها حتى بدت ضواحكو ثم قاؿ
صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وردد ذلك مرات، ثم قاؿ: واهلل لقد صليت مع رسوؿ اهلل قبل أف 

 يصلي بشر سبع سنين.
السيوطي في مسند علي عليو السبلـ من جمع الجوامع في الجزء الثالث منو ما لفظو: عن حبة 

رأيت علياً ضحك على المنبر لم أره ضحك ضحكاً أكثر منو، حتى بدت نواجذه  العرني قاؿ:
ثم قاؿ: ذكرت قوؿ أبي طالب ظهر علينا أبو طالب، وأنا مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم ونحن نصلي ببطن نخلة فقاؿ: ما تصنعاف يا ابن أخي، فدعاه رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

، فقاؿ: ما بالذي تقوالف بأس ولكن واهلل ال تعلوني استي أبدًا، وضحك وآلو وسلم إلى اإلسبلـ
تعجباً لقوؿ أبيو ثم قاؿ: اللهم ال أعرؼ أف عبداً لك من ىذه األمة عبدؾ قبلي غير نبيك 

ثبلث مرات، لقد صليت قبل أف يصلي الناس سبعًا. أبو داود الطيالسي، وأحمد في المسند، 
 في المستدرؾ. انتهى. وأبو يعلى الموصلي، والحاكم

 وفي حبة بن جوف العرني كبلـ وقد وثق.
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قاؿ ابن حجر في التقريب ما لفظو: صدوؽ لو أغبلط، وكاف غالياً في التشيع، وأخطأ من روى 
 أف لو صحبة من الثانية انتهى.

 قلت: وفي التقريب وثقو العجلي.
ما أخرجو الحاكم في مستدركو في  وقاؿ ابن عدي ما رأيت لو منكرًا ويشهد لعجز الخبر

المناقب من طريق عباد بن عبد اهلل األسدي عن أمير المؤمنين علي عليو السبلـ قاؿ: أنا عبد 
 اهلل وأخو رسوؿ اهلل.. إلى أف قاؿ: صليت قبل الناس سبع سنين.

قاؿ الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجو، انتهى، وأخرجو ابن ماجة في سننو بلفظو 
طريق عباد بن عبد اهلل األسدي: عن علي عليو السبلـ، وسيأتي لفظ إسناده ومتن الخبر في  من

شواىد الحديث الخام  أيضاً من ىذا إف شاء اهلل، ورواه أحمد بن حنبل في مسنده، وعباد 
بن عبد اهلل من أىل الكوفة، روى عن علي عليو السبلـ وعنو المنهاؿ بن عمرو، وثقو ابن حباف  

 التقريب، وذكره النسائي في خصائص علي عليو السبلـ. كما في
وأخرج النسائي من طريق األجلح عن عبد اهلل بن أبي الهذيل عن علي قاؿ: ما أعرؼ أحداً 

 غيري عبد اهلل قبل أف يعبده أحد من ىذه األمة سبع سنين، انتهى.
لعرني، وذكره في كنز وأخرجو الحاكم في مستدركو، وأبو يعلى الموصلي كبلىما من طريق حبة ا

العماؿ، وسيأتي الحديث الخام  من ىذا عند أحمد في مسنده وابن ماجة في سننو، 
والنسائي في الخصائص والعقيلي وابن أبي عاصم في السنة كلهم عن عباد بن عبد اهلل 

األسدي الغنوي، وثقو ابن حباف وصححو الحاكم على شرط الشيخين ناطق أنو صلى مع رسوؿ 
 ل الناس سبع سنين مؤيد لحديث األصل.اهلل قب
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وقوؿ الذىبي في خبر حبة العرني السمع أخطأ فيكوف أمير المؤمنين عليو السبلـ قاؿ: عبدت 
اهلل ولي سبع سنين، ولم يضبط الراوي ما سمع خطأ العتضاد خبر حبة لخبر المجموع وبخبر 

اهلل بن أبي الهذيل عند النسائي في  عباد بن عبد اهلل األسدي عند من ذكرنا، ولخبر عبد
 خصائص علي.

وأما قوؿ الذىبي في الميزاف: ىذا كلو كذب على علي، ففي الزوائد قلت: ىذا إسناد صحيح 
ورجالو ثقات رواه الحاكم في المستدرؾ عن المنهاؿ وقاؿ: صحيح على شرط الشيخين إلى 



ألجل خلل في إسناده وقد ظهر أف قاؿ: فكاف من حكم عليو بالوضع لعدـ ظهور معناه ال 
 معناه بما ذكرنا. انتهى.

ويؤيده ما تقدـ للمؤلف بلفظ مروي بن فضيل عن األجلح عن سلمة بن كهيل عن حبة بن 
جوين قاؿ: سمعت علياً يقوؿ: لقد عبدت اهلل قبل أف يعبده أحد من ىذه األمة خم  سنين، 

مرفوعاً: ))لقد صلت المبلئكة عليَّ  وفي شرح نهج الببلغة بلفظ: وروى أبو أيوب األنصاري
وعلى علي سبع سنين لم تصل على ثالث لنا وذلك قبل أف يظهر أمر اإلسبلـ ويتسامى الناس 

 بو((. انتهى.
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والحديث يدؿ على شرعية الدعاء إلى اإلسبلـ باإلقرار بالشهادتين ولو ظن عدـ اإلجابة وىو 
وسلم في صدر اإلسبلـ بالدعاء إلى الشهادتين، ولحديث: الذي كاف عليو صلى اهلل عليو وآلو 

))أمرت أف أقاتل الناس حتى يقولوا ال إلو إال اهلل محمد رسوؿ اهلل(( ، وىذا ىو الذي يجب 
إليو دعاء المشركين قبل بياف ما يجب عليهم من الصبلة وغيرىا من األركاف ولحديث معاذ 

إلى اليمن، وظاىر الخبر أف ىذه الدعوة من النبي حين وجهو النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم لعمو أبي طالب خاصة قبل نزوؿ قولو تعالى: }َوَأنِذْر َعِشيَرَتَك 

[، ويحتمل أنها بعد لقولو في الخبر قبل أف يظهر اإلسبلـ أي قبل 214األَقْػَربِيَن {]الشعراء: 
 انتشاره.

لة والخصوصية ألمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليو السبلـ بأنو ويدؿ أيضاً على كماؿ الفضي
أوؿ من آمن من الذكور باهلل وبرسولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وأوؿ من صدقو من الذكور 
فيما جاء بو من عند اهلل، وأوؿ من صلى معو السبع السنين قبل كل أحد من الذكور، وال 

من بعدىم أف أمير المؤمنين علي عليو السبلـ أوؿ من خبلؼ بين الصحابة رضي اهلل عنهم ف
صلى مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، ولما أخرجو أبو طالب في أماليو بإسناد ال بأس 
بو من طريق عفيف الكندي قاؿ: كنت امرءاً تاجرًا فواهلل إني لعند العباس بن عبد المطلب، إذ 

لسماء فلما مالت قاـ يصلي، ثم خرجت امرأة من خرج رجل من خبا قريب منو فنظر إلى ا
ذلك الخباء فقامت خلفو تصلي، ثم خرج غبلـ حين راىق الحلم من ذلك الخباء فقاـ معو 

 يصلي.
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قاؿ أبو العباس الحسني: وفي حديث آخر عن يمينو، فقلت للعباس: من ىذا؟ قاؿ: محمد بن 
ىذه المرأة؟ قاؿ: ىذه خديجة بنت خويلد، عبداهلل بن عبدالمطلب ابن أخي، قلت: فمن 

فقلت: من ىذا الفتى؟ قاؿ: علي بن أبي طالب ابن عمو، قلت: ما ىذا الذي يصنع؟ قاؿ: 
يصلي، وىو يزعم أنو نبي، وأنو يفتح كنوز كسرى وقيصر، ولم يتبعو على أمره إال امرأتو وابن 

 عمو. انتهى.
صلى اهلل عليو وآلو وسلم بخديجة رضي اهلل وىذا الخبر ناطق بوقوع ىذه القصة بعد زواجو 

عنها ولم يتبعو على أمره غير خديجة وعلي ومع ذلك فبل كبلـ في شأف إسبلـ أبي بكر، 
 وإيماف أمير المؤمنين علي أيهما أسبق لما في منطوؽ الخبر بأنهما يرعياف غنماً ببطن نخلة.

سلم رعى الغنم بعد زواجتو بخديجة وقد ثبت باالستقراء أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو و 
رضي اهلل عنها، وقبل زواجو بها في أياـ بقائو لدف عمو أبي طالب، وفي كفالتو، وفي أياـ بقائو 
في بني سعد كاف يذىب مع أخيو من الرضاعة يرعى معو غنم أمهما حليمة السعدية، وثبت 

 عليو وآلو وسلم، وروى شعبة باالستقراء أيضاً أف علياً أوؿ من صلى مع رسوؿ اهلل صلى اهلل
عن سلمة بن كهيل عن حبة العرني قاؿ: سمعت علياً يقوؿ: أنا أوؿ من صلى مع النبي. قاؿ 
في الرياض: إنو أوؿ من صلى من المسلمين، وروى ابن شهاب بإسناد عكرمة عن ابن عباس 

 تهى.قاؿ: لعلي أربع خصاؿ لي  لغيره، ىو أوؿ عربي وعجمي صلى بو رسوؿ اهلل. ان
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وقد أطاؿ العلماء في تقرير زمن السبع السنين المذكورة في مؤلفاتهم، فقيل: إنها حين كاف 
عليو السبلـ يصلي مع رسوؿ اهلل القبلتين، واحتج بها أمير المؤمنين علي عليو السبلـ على أىل 

 الشورى وصدقوه.
في ترجمة أمير المؤمنين علي في ذكره المؤيد باهلل في أماليو وذكره المؤلف رضي اهلل عنو 

 المقدمة بلفظ: قاؿ المزي: قاؿ أبو عمرو: قد أجمعوا أنو صلى القبلتين. انتهى.
قلت: وىذه منقبة جزيلة لكن نص صدر حديث األصل وعجزه يأبى جعل ما ذكر من السبع 

 السنين المذكورة لوقوع الصبلة من خديجة معهما، وممن قد أسلم.
يتو على ابن ماجة ولعلو أراد أنو أسلم صغيراً وصلى في سن الصغر، وكل وقاؿ السندي في حاش

من أسلم من معاصريو ما أسلم في سنو بل أقل ما تأخر معاصريو عن ِسّنو سبع سنين فصار كأنو 
صلى قبلهم سبع سنين، وىم تأخروا عنو بهذا القدر، ولم يرد أنو كاف سبع سنين مؤمناً مصلياً، 

ه المدة مؤمناً أو مصلياً، ثم آمنوا وصلوا، ويحتمل أنو قالو ألنو ما اطلع ولم يكن غيره في ىذ



عليو أحد، وفيو بعد ال يخفى إلى غير ذلك من أقواؿ كلها متضمنة أنها قبل بلوغو عليو السبلـ 
 إال أنو لم يظهر منها وال من تلك األدلة ابتداء تلك المدة ونهايتها، وبياف تلك الصبلة.
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اىر مما قالو الذىبي أف ابتداء السبع السنين المذكورة وعمر علي سبع سنين ال من جهة ما والظ
قالو في حبة العرني، وفي الخبر بل من جهة ما سنذكر واهلل أعلم، إف نص خبر األصل بلفظ 
قبل أف يظهر اإلسبلـ، البياف لمجمل السبع السنين المذكورة أنها قبل ظهوره بمكة وانتشاره، 

قبل النبوة بثبلث سنين ابتدائها وعمر علي سبع سنين زمن رعيو الغنم مع رسوؿ اهلل وذلك 
ببطن نخلة، وفي غار حراء وما بعدىا إلى أف فرضت الصلوات الخم  ليلة اإلسراء في السنة 
الخامسة من النبوة لما ثبت أف رؤساء مكة صدوا رسوؿ اهلل عند ابتداء النبوة فما بعدىا من 

ـ وانتشاره في العرب وتلك الصبلة ىي ما ثبت أف رسوؿ اهلل كاف يعبد اهلل بما إظهار اإلسبل
صح لو من دين إبراىيم َوُعْمُر علي عند ابتداء النبوة عشر سنين لما ثبت أنو توفي ليلة الجمعة 
سابع وعشرين رمضاف سنة أربعين ىجرية وعمره ثبلث وستين سنة إذا حططنا سني الهجرة مع 

كة صح أف عمره عند ابتداء النبوة ما ذكرنا، ويؤكد ذلك ما ثبت أف بعد مضي سني النبوة بم
األربعين السنة من عمره صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف ابتداء النبوة، وبقي بمكة ثبلث عشرة 
سنة وفي الرابعة عشرة ىاجر إلى المدينة وابتدأ التاريخ الهجري، وتوفاه اهلل لتماـ السنة العاشرة 

رة، وعمره ثبلث وستوف سنة إذا ضممت السنين المذكورة بين وفاتهما إلى سني النبوة من الهج
صح أف مبدأ النبوة وعمر علي عشر سنين فيكوف عليو السبلـ عند فرض الصلوات الخم  

 مراىق للحلم.
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ويؤيد ذلك ما سلف ذكره عن طريق الكندي وذكر الخم  السنين فيما ذكرنا عن المؤلف 
اهلل عنو بلفظ: وروى ابن فضيل من طريق حبة العرني غير معتضدة بشاىد وتقدـ للحاكم رضي 

وأبي يعلى وغيرىما من طريق حبة ذكر السبع السنين وىي معتضدة بحديث األصل وشواىده 
ويمكن واهلل أعلم أف علياً قصد بها أوؿ النبوة قبل فرض الصلوات ليلة اإلسراء وىي أبلغ في 

ت في تلك المدة وقوع أي صبلة قبل ليلة اإلسراء ممن أسلم إذ لم تكن التمدح ولم يثب
الصبلة قد فرضت وال ثبت تعبد أحد في تلك السبع السنين بما بقي من دين إبراىيم إذ كاف 



المطلوب في صدر النبوة إلى أف فرضت الصلوات الخم  ليلة اإلسراء ىو التوحيد كما في 
 لب، وغيره من األدلة، واهلل أعلم. وللناظر نظره.حديث األصل في دعائو لعمو أبي طا

قولو: ال تعلوني إستي، أي عجزي والمفرد: إست، بهمزة وصل والمو محذوؼ إذ أصلو استة 
بفتحتين والجمع أستاه، أي ال يعلوني من ىو أصغر مني سناً وىو مثل قديم للعرب يضرب لمن 

لدبر، ويضرب بو المثل في الكذب، ومن عبل أمره من الصغار على الكبار، ويطلق على حلقة ا
ذلك قوؿ سفينة من طريق سعيد بن جمهاف في حديث خبلفة النبوة ثبلثوف سنة قاؿ سعيد 

لسفينة: إف ىؤالء يزعموف أف علياً لي  بخليفة، قاؿ: كذبت أستاة بني الزرقاء، يعني بني أمية، 
وبقية ألفاظ الخبر واضحة وبطن  أخرجو أبو داود والمراد أنها كلمة كاذبة خرجت من أدبارىم،

نخلة معروؼ بمكة المكرمة، مما يلي جهة الطائف، وفي ضمن ىذا الخبر وشواىده ما تقصر 
عنو العبارات ألمير المؤمنين علي عليو السبلـ من الخصائص والمناقب، والمزايا على كافة 

 األمة.
 ومن ذلك قولو:
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 ]حب علي إيماف وبغضو نفاؽ[
يد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليهم السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل حدثني ز 

عليو وآلو وسلم: ))أنت أخي ووزيري ، وخير من أخلفو بعدي، يا علي بحبك يعرؼ المؤمنوف، 
وببغضك يعرؼ المنافقوف، من أحبك من أمتي فقد برئ من النفاؽ، ومن أبغضك لقي اهلل 

 منافقاً((.
التخريج وىو بلفظو في المنهاج الجلي، وتقدـ للمؤلف رضي اهلل عنو ما يشهد بيض لو في 

لهذا الخبر جملة، ولمفرداتو في ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقد ذكرنا في شرح 
الحديث قبل ىذا وما قبلو ما يصلح ألف يكوف شاىداً لهذا، ولمفردات فصوؿ الخبر جملة 

 شواىد.
 زيري يشهد لو الخبر اآلتي وشواىده.قولو: أنت أخي وو 

وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: ))أال أرضيك يا علي أنت أخي ووزيري 
تقضي ديني وتنجز موعدي..(( الخبر، إلى غير ذلك، ويشهد بقولو: ))أنت أخي((، ما في 

وسى الرضا عن آبائو واحد منطوؽ الحديث الرابع من ىذا، وسيأتي وما أخرجو اإلماـ علي بن م
بعد واحد، عن علي مرفوعاً بلفظ: ))إذا كاف يـو القيامة نوديت من بطناف العرش نعم األب 



أبوؾ إبراىيم ، ونعم األخ أخوؾ علي بن أبي طالب(( وأخرجو أحمد في المناقب من حديث 
 مخدوع الذىلي، وأخرجو ابن عساكر في تاريخو.
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أيضاً بإسناده المذكور عن علي مرفوعاً، وفيو: ))وأخي علي بن أبي وأخرج علي بن موسى 
طالب على ناقة من نوؽ الجنة ((، وأجمعت كتب أىل البيت وكتب المغازي والسير وكتب 
السنة أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وآخا بين المهاجرين بمكة، ثم وآخا بين المهاجرين 

علياً، وقاؿ لو: ))أنت أخي في الدنيا واآلخرة (( أخرجو واألنصار بالمدينة، وفي كل واخى 
الحاكم في الكبير عن ابن عباس مرفوعاً، وأخرجو الترمذي مرفوعاً والطبراني في الكبير عن ابن 
عمر مرفوعاً، والحاكم في المستدرؾ عن ابن عباس، وعن ابن عمر مرفوعا، ويشهد لقولو، 

ما في مدلوؿ الحديث الذي بعده، وشواىده، ووزيري، لفظ الحديث اآلتي، وشواىده، و 
وأخرجو مسلم من حديث سعد بن ابي وقاص مرفوعاً في حديث طويل، وفيو ))أما ترضى أف 

 تكوف مني بمنزلة ىاروف من موسى إال أنو النبي بعدي..(( الحديث.
لى غير وىاروف بن عمراف ىو وزير موسى بدعوتو بقولو: ))واجعل لي وزيراً من أىلي((، انتهى إ

 ذلك.
ويشهد لباقي الخبر ما أخرجو عبد اهلل بن أحمد بن حنبل عن أـ سلمة مرفوعاً بلفظ: 

))اليبغضك مؤمن وال يحبك منافق (( قالو لعلي، وأخرجو مسلم في صحيحو، والترمذي، 
والحاكم وابن ماجة من حديث علي، وعنها مرفوعاً عند ابن أبي شيبة ما لفظو: ))ال يبغض علياً 

 ، وال يحبو منافق (( ، انتهى.مؤمن
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وأخرج الطبراني في الكبير والترمذي عن أـ سلمة مرفوعاً بلفظ: ))ال يحب علياً منافق، وال 
يبغضو مؤمن (( ، ولمسلم والنسائي من حديث زر بن حبيش قاؿ: سمعت علياً يقوؿ والذي 

و وسلم إلّي: ال يحبني إال مؤمن وال فلق الحبة وبرأ النسمة إنو لعهد النبي صلى اهلل عليو وآل
 يبغضني إال منافق، انتهى.

وأخرج ابن ماجة في سننو حدثنا علي بن محمد ]ثنا[ وكيع وأبو معاوية وعبداهلل بن نصير عن 
األعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش، عن علي، وذكر الخبر بلفظو، وذكره في مسند 



أبيو عن جده واحداً بعد واحد عن علي قاؿ: قاؿ  اإلماـ علي بن موسى الرضا بإسناده عن
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))يا علي لوالؾ ما عرؼ المؤمنوف بعدي (( وأورده في 

 أسنى المطالب وعزاه إلى مسند اإلماـ علي بن موسى الرضا.
الحافظ،  وأخرج أبو طالب في أماليو بلفظ: وبو، قاؿ حدثنا أبو أحمد بن عبد اهلل بن عدي

قاؿ: حدثنا أحمد بن عمرو بن محمد الربيعي بالبصرة، قاؿ: حدثنا الحسن بن مدرؾ الطحاف، 
قاؿ: حدثنا عبد العزيز بن عبد اهلل القرش، قاؿ: حدثنا سفياف الثوري، عن مهدي العبدي، عن 
وسلم أبي سعيد الخدري قاؿ: لم نزؿ نعرؼ المنافقين ونحن مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 

 ببغضهم لعلي بن أبي طالب، إلى غير ذلك.
والحديث يدؿ على علو مقاـ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليو السبلـ على سائر 

الصحابة رضي اهلل عنهم وفضلو عليهم باختصاصو بالخم  الخصاؿ المذكورة في الخبر يا لها 
 صلة منها.من خصاؿ شريفة، ومناقب جليلة لم تكن ألحد من الصحابة أي خ
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األولى: المؤاخاة لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم في الدنيا واآلخرة، والمراد بهذه 
المؤاخاة في الدين من قبل النبوة وفي أصل النسب اآلتي بياف ذلك في الحديث اآلتي، والذي 

 منو ذريتو وعترتو، والمناصر والعضد.
هلل عليو وآلو وسلم واشتقاؽ الوزير من ثقل السبلح على البسو الثانية: الوزارة لرسوؿ اهلل صلى ا

ألنو يحمل عن الملك ثقل التدبير يقاؿ: وزر للسلطاف يزر من باب وعد فهو وزير، والجمع 
 وزراء.

وفي النهاية: وىو الذي يوازره فيحمل عنو ما حملو من األثقاؿ والذي يلتجئ األمير إلى رأيو 
 ع انتهى.وتدبيره فهو ملجأ لو ومفز 

الثالثة: إف علياً خير من خلفو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم من أوالده وأقاربو وكل 
الصحابو رضي اهلل عنهم، وإنما قاؿ من بعدي ألف رسوؿ اهلل ىو خير كل الناس، وال شك في 

 ذلك.
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نفاؽ للشخص، الرابعة والخامسة: أف محبة علي عبلمة اإليماف للشخص وبغضو عبلمة ال
وظاىر الخبر سواء كاف ذلك في حياة أمير المؤمنين علي أو بعد وفاتو أو معاً، وسواء كانت 
المحبة أو البغضاء بالقوؿ أو بالفعل أو معاً، واألدلة ناطقة أنو عليو السبلـ عبلمة اإليماف لمن 

الستقراء من أحبو، والنفاؽ لمن أبغضو، لما في حديث أبي سعيد المذكور وعلى ذلك ثبت ا
الصحابة رضي اهلل عنهم أنهم كانوا ال يعرفوف المنافق في حياة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم وبعد وفاة رسوؿ اهلل إال ببغض علي عليو السبلـ وذلك لكثرة تستر المنافقين، وكتمانهم 

روج عن الحد، للنفاؽ والمعتبر في المحبة ألمير المؤمنين علي عدـ اإلفراط لمافيو من الخ
ولي  بمطلوب وال من عبلماتو بل يؤدي إلى الكفر والطغياف كما أف قوماً قد خرجوا عن 
اإليماف باإلفراط في عيسى عليو السبلـ فكذلك في أمير المؤمنين، وفي الخبر لعلي يهلك 
فيك اثناف محب غاؿ ومبغض قاؿ، وتقدـ تفسير المحبة والبغضاء، وال خبلؼ بين الصحابة 

بعدىم في اختصاص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالخصاؿ المذكورة، ولو عليو فمن 
السبلـ من النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم خصاص دوف الصحابة غير ما في المجموع، وما 
ذكرنا عليها كثيرة وكلها مناقب شريفة، ومزايا كريمة قد أفرد العلماء لكل ذلك مؤلفات 

ذكرىا في ضمن مؤلفاتهم، وذكر المؤلف رحمو اهلل في ترجمتو في  مختصرة ومطولة، وأكثرىم
المقدمة منها شطرًا وأكثر من ذلك ما ذكرنا في ترجمتو عليو السبلـ في مقدمة الروض المنير 

 الباسم شرح مسند اإلماـ علي بن موسى الكاظم.
 ومنها قولو:
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 ]من األدلة على خبلفة أمير المؤمنين وأىل بيتو[
دثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليهم السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل ح

عليو وآلو وسلم: ))قاؿ لي ربي ليلة أسري بي: من خلفت على أمتك يا محمد ؟ قاؿ: قلت: 
اهلل أعلم يا رب، قاؿ: يا محمد إني انتخبتك برسالتي واصطفيتك لنفسي، وأنت نبيئي وخيرتي 

م الصديق األكبر الطاىر المطهر الذي خلقتو من طينتك وجعلتو وزيرؾ، وأبا من خلقي، ث
سبطيك السيدين الشهيدين الطاىرين المطهرين، وزوجتو خير نساء العالمين، أنت شجرة، 
وعلي أغصانها، وفاطمة ورقها، والحسن والحسين ثمارىا، خلقتكم من طينة عليين، وخلقت 

أعناقهم بالسيوؼ لم يزدادوا إال حباً، قلت: يا رب ومن شيعتكم منكم، إنهم لوضربوا على 



الصديق األكبر؟ قاؿ: أخوؾ علي بن أبي طالب((، قاؿ: بشرني بها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
 وآلو وسلم وابناي الحسن والحسين منها، وذلك قبل الهجرة بثبلثة أحواؿ.
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و: محمد بن منصور عن الحكم بن سليماف قاؿ في التخريج: محمد بن سليماف الكوفي ما لفظ
معروؼ، قاؿ: أخبرنا يزيد أبو خالد عن محمد بن عمر، عن عباد بن العواـ، قاؿ: حدثني أبو 
محمد الهمداني، عن أبي إسحاؽ عن الحارث، وعن عبد خير، قاال: عن علي عن رسوؿ اهلل 

خلفت على أمتك ؟ قلت: يا صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))قاؿ لي ربي ليلة أسري بي: من 
رب أنت أعلم، قاؿ: يا محمد انتخبتك واصطفيتك لنفسي، وأنت نبيئي وخير خلقي، ثم 

الصديق األكبر الذي خلقتو من طينك،وجعلتو وزيرؾ وأبا سبطيك الشهيدين سيدي شباب أىل 
الجنة، وزوجتو خير نساء العالمين أنت شجرة، وعلي أغصانها، وفاطمة ورقها، والحسن 

والحسين ثمرتها خلقتكم من طينة عليين، وخلقت شيعتكم منكم، إنهم لوضربوا على أعناقهم 
بالسيوؼ لم يزدادوا لكم إال حباً، قلت: يا رب ومن الصديق األكبر؟ قاؿ: علي((، انتهى من 
المناقب، وىو في المجموع مرفوع وىاىنا مرسل، والحكم للمرفوع انتهى من المناقب من باب 

 احد.فضل يـو و 
قلت: وأخرجو محمد بن سليماف الكوفي في كتاب الفضائل بأكثر ىذا اللفظ، إلى قولو: 

بشرني، ولم يذكر باقي الحديث، ورواه من طريقين من طريق الحارث، ومن طريق عبد خير عن 
النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وذكره الذىبي في الميزاف في ترجمة الحسين بن علي عليهما 

ذكره القاضي جعفر بن أحمد بن عبد السبلـ في كتابو األربعين الحديث المنتقاة من السبلـ، و 
 المجموع الكريم.
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والحديث يدؿ على كماؿ العناية من اهلل تعالى للخمسة أىل الكساء صلوات اهلل عليهم 
لجليلة وسبلمو وبياف ما اختصهم اهلل بو من الصفات الشريفة والخصاؿ الحميدة، والمناقب ا

والمعجزات النبوية، واألخبلؽ المرضية، بأف خلقهم جميعاً من طينة عليين وانتخب محمداً 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم لرسالتو واصطفاه لنبوتو، وجعلو شجرة النبوة وخلق علياً من طينتو، 
 وجعلو وزيره، وأخاه وأغصاف شجرة النبوة، وأبا سبطيو الحسن والحسين السيدين الشهيدين



الطاىرين المطهرين وسماه الصديق األكبر الطاىر المطهر وزوجو بالزىراء سيدة نساء العالمين 
وجعلها ورؽ شجرة النبوة والحسن والحسين ثمارىا لم ينفرد رسوؿ اهلل وعلي إال من عبد اهلل، 
ذا وأبي طالب لصحة النكاح المعتبر في اإلسبلـ، وتلقى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ى
الخبر في أرفع مكاف وىذا الخبر من أعبلـ نبوتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم لما فيو من األخبار 
بالمغيبات التي ال تعلم إال من جهة الوحي ووقوع كل ذلك كما أخبر وتقدـ الكبلـ على حديث 

صلى  اإلسراء وزمنو وكيفيتو للمؤلف رحمو اهلل في باب األذاف، وىذا الخبر منو، وأخبر النبي
اهلل عليو وآلو وسلم علياً بذلك قبل الهجرة بثبلثة أحواؿ، كما ىو نص كبلـ علي عليو السبلـ، 
وتقدـ للمؤلف أيضاً تاريخ زواج أمير المؤمنين علي بالزىراء بالمدينة في ترجمة أمير المؤمنين 

بكرببلء في المقدمة مع بياف تاريخ والدة الحسنين وتاريخ استشهاد الحسن بالسم والحسين 
 في ترجمة الحسين في المقدمة بما أغنى عن الكبلـ.
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والصديق: بكسر الداؿ المهملة المشددة بزنة فعيل للمبالغة في الصدؽ ويكوف الذي يصدؽ 
 قولو بالعمل ذكره في النهاية.

وفي حاشية السندي: ىو للمبالغة من الصدؽ، وتصديق الحق ببل توقف من باب الصدؽ وال 
عادة إال من غلب عليو الصدؽ قيل: فلذلك سمي أبوبكر صديقاً لمبادرتو إلى التصديق،  يكوف

 قاؿ: كأنو أراد بقولو الصديق األكبر أنو أسبق إيمانا من أبي بكر أيضاً، انتهى.
قولو: ثم الصديق األكبر سمي بذلك لفضلو على من شاركو في الصفة، وىما حبيب النجار 

آؿ فرعوف لما ذكره السيوطي في الجامع الصغير بلفظ:  مؤمن آؿ ي ، وحزقيل مؤمن
))الصديقوف ثبلثة : حبيب النجار مؤمن آؿ ي  الذي قاؿ: }يَاقَػْوـِ اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِليَن {]ي : 

[، 28[، وحزقيل مؤمن آؿ فرعوف الذي قاؿ: }َأتَػْقتُػُلوَف رَُجبلً َأْف يَػُقوَؿ رَبّْي اللَُّو {]غافر:20
 طالب وىو أفضلهم(( .وعلي بن ابي 

 وأبو نعيم في المعرفة، وابن عساكر عن ابن أبي ليلى، والحديث حسن.
وأخرج ابن النجار من حديث ابن عباس مرفوعاً: ))الصديقوف ثبلثة : حزقيل مؤمن آؿ فرعوف، 

وحبيب النجار مؤمن آؿ ي ، وعلي بن أبي طالب((، وللسيوطي بلفظ: ))السبق ثبلثة : 
سى يوشع بن نوف، والسابق إلى عيسى عليو السبلـ صاحب ي ، والسابق إلى فالسابق إلى مو 

محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم علي بن أبي طالب(( ، وأخرجو الطبراني في الكبير، وابن 
 مردويو من حديث ابن عباس والحديث حسن.
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ر، وكل قـو اجتمعوا قولو: وخلقت شيعتكم منكم، لفظ المصباح: والشيعة: االتباع واالنصا
على أمر فهم شيعة، ثم صارت الشيعة نبزاً لجماعة مخصوصة والجمع شيع مثل سدرة، وسدر 

 واالشياع جمع الجمع. انتهى.
ولفظ النهاية: وأصل الشيعة الفرقة من الناس، وتقع على الواحد واالثنين، والجمع، والمذكر، 

سم على كل من يزعم أنو يتولى علياً رضي والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحد، وقد غلب ىذا اال
اهلل عنو، وأىل بيتو حتىصار لهم اسماً خاصاً فإذا قيل فبلف من الشيعة عرؼ أنو منهم، وفي 
مذىب الشيعة كذا أي عندىم، ويجمع الشيعة على شيع، وأصلها من المتابعة وىو المتابعة 

 والمطاوعة انتهى.
 وما في الخبر يحتمل ثبلثة وجوه:

ا(: أنهم من قريش ونسبهم متفق بنسب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم على )أحدى
 اختبلؼ الدرج.

)الثاني( أنو أراد بذلك تشريف الشيعة، وثبوت كرامتهم بنسبتهم إلى أىل البيت كما في الخبر: 
 ))سلماف مّنا أىل البيت (( .

 م بأخبلقهم كأنهم خلقوا منهم.)الثالث(: لشدة متابعتهم ألىل البيت ومناصرتهم لهم وتخلقه
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وأما صفة الشيعة فمن طريق أمير المؤمنين علي بن ابي طالب في حديث طويل لما سألو قنبر 
عن سيماء الشيعة قاؿ: خمص البطوف من الطوى يب  الشفاة من الظماء خمش العيوف من 

الى فيهم: }َوِعَباُد الرَّْحَمِن البكاء، وسئل علي بن الحسين من شيعتك؟ قاؿ: الذين قاؿ اهلل تع
[ إلى آخر السورة، وذكر محمد بن الحسين 63الَِّذيَن َيْمُشوَف َعَلى اأَلْرِض َىْونًا ...{]الفرقاف:

الديلمي في كتاب قواعد عقائد آؿ محمد: أف الزيدية ىم الشيعة على اإلطبلؽ إلى أف قاؿ: 
وأوالده الحسن والحسين وأوالدىما متابعة حق إف الشيعة اسم لمن يتابع علياً أمير المؤمنين، 

ببل خبلؼ بين المسلمين، إلى أف قاؿ: وقد ثبت أف الذين يدعوف التشيع فرؽ كثيرة إلى ثمانية 
عشر، مثل: الغبلة والمغرضة والباطنية، وغيرىم من الروافض، وىم خارجوف عن اإلسبلـ عند 

 جميع األناـ انتهى.



(3/506) 

 

 ]حديث المنزلة[
ثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليهم السبلـ قاؿ: لما حضرت غزوة دعاني حد

ودعا زيد بن حارثة وجعفراً فعرض على جعفر أف يستخلفو على المدينة فأبى وحلف أف ال 
يتخلف عنو فتركو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ثم عرض ذلك على زيد فاستعاذه من 

 صلى اهلل عليو وآلو وسلم ثم دعاني فذىبت ألتكلم فقاؿ لي: ال تتكلم ذلك فأعاذه رسوؿ اهلل
حتى أكوف أنا الذي آذف لك فاغرورقت عيناي، فلما رأى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
ما بي أذف لي، فقلت: يا رسوؿ اهلل خبلؿ ثبلث ما لي منهن غنى، قاؿ: وما ذاؾ ؟ قلت: يا 

ك شيئاً وما عندي شيئاً وما بي غنى عن سهم أصيبو مع المسلمين فأعود رسوؿ اهلل، واهلل ما أمل
بو علي وعلى أىل بيتك، وأما األخرى فبل يصيبني ظمأ وال نصب وال مخمصة في سبيل اهلل 

وال أطأ موطئاً يغيظ الكفار، وال أقطع وادياً ليكتب اهلل لي أجراً حسناً، وأما الثالث: فإني أخاؼ 
سرع ما خذؿ ابن عمو ورغب بنفسو عن نفسو، قاؿ صلى اهلل عليو وآلو أف تقوؿ قريش ما أ

وسلم: ))إني مجيب عليك في جميع ما قلت أما ما ترجو من السهم فإنو قد أتانا بهار من 
فلفل فبعو واستنفع بو حتى يرزقك اهلل، وأما رغبتك في األجر والمخمصة والنصب في سبيل 

ىاروف من موسى إال أنو ال نبي بعدي، وأما قولك إف قريشاً اهلل فما ترضى أف تكوف مني بمنزلة 
ستقوؿ ما أسرع ما خذؿ ابن عمو فقد قالوا لي أشد من ىذا قد قالوا لي ساحر وإني كذاب 

 فما ضرني ذلك شيئاً((.
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قاؿ في التخريج: في مسند علي عليو السبلـ من جمع الجوامع للسيوطي من قسم األفعاؿ ما 
عبد اهلل بن بكر الغنوي عن حكيم بن جبير عن الحسن بن سعد مولى علي عن علي  لفظو: عن

أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أراد أف يغزو غزاة لو فدعا جعفرًا فأمره أف يتخلف على 
المدينة فقاؿ: ال أتخلف بعدؾ أبداً فدعاني رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فعـز علّي لما 

قبل أف أتكلم فبكيت فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))مايبكيك يا علي تخلفت 
؟(( قلت: يا رسوؿ اهلل يبكيني غير واحدة تقوؿ قريش ما أسرع ما تخلف عن ابن عمو وخذلو، 
وتبكيني خصلة أخرى كنت أريد أف أتعرض للجهاد في سبيل اهلل إف اهلل يقوؿ }َوالَ َيطَُئوَف 

[ إلى آخر اآلية فكنت أريد أف أتعرض لؤلجر ويبكيني 120ِغيُظ اْلُكفَّاَر ..{]التوبة:َمْوِطًئا يَ 



خصلة أخرى أريد أف أتعرض لفضل اهلل، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))أما 
قولك تقوؿ قريش ما أسرع ما تخلف عن ابن عمو فإف لك بي أسوة قالوا ساحر وكاىن 

تعرض لؤلجر من اهلل أما ترضى أف تكوف مني بمنزلة ىاروف من موسى إال وكذاب، وأما قولك: أ
أنو ال نبي بعدي، وأما قولك أتعرض لفضل اهلل تعالى فهذاف بهاراف من فلفل جاءنا من اليمن 
 فبعو واستنفع بو أنت وفاطمة حتى يأتيكم اهلل من فضلو فالمدينة ال تصلح إال بك أوبي((.

 بهذا اإلسناد الضعيف، وأبو بكر العاقولي في فوائده، والحاكم، البزار قاؿ: وال يحفظ إال
 وقاؿ: صحيح اإلسناد، وابن مردويو.
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وقاؿ ابن حجر في األطراؼ: بل ىو شبو الموضوع، وعبد اهلل بن بكر وشيخو ضعيفاف، وقاؿ 
 في تجريد زوائد البزار حكيم بن جبير: متروؾ.

 ادي، انتهى.)والبهار( ثبلثمائة رطل بالبغد
قلت: وحديث عبد اهلل بن بكر الغنوي ذكره بلفظو في كنز العماؿ، وفي رواية ىذه أبهار من 

 فلفل فبعو واستمتع بو أنت وفاطمة.. الخبر.
وفي الميزاف: عبد اهلل بن بكر الغنوي الكوفي عن محمد بن سوقة قاؿ أبو حاتم: كاف من عتق 

 الشيعة.
 لي  بقوي، وذكر لو ابن عدي مناكير.وقاؿ الساجي: من أىل الصدؽ، و 

قاؿ الذىبي: قلت روى عنو ابن مهدي، وقاؿ في ترجمة حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير 
 وأبي جحيفة وجماعة، وعنو شعبة وزائدة شيعي مغاؿ.

 قاؿ أحمد: ضعيف منكر الحديث.
 وقاؿ البخاري: كاف شعبة يتكلم فيو.

 وقاؿ النسائي: لي  بالقوي.
قطني: متروؾ، وقاؿ معاذ: قلت لشعبة حدثني بحديث حكيم بن جبير قاؿ: أخاؼ وقاؿ الدار 

 النار إف أخذت عنو.
 قاؿ الذىبي قلت: فهذا يدؿ على أف شعبة ترؾ الرواية عنو بعد وساؽ ما أنكر عليو انتهى.
قلت: قد توبع بحديث المجموع بلفظو مع ما فيو من الزيادة، وىي مقبولة لثبوت عدالة رواة 

جموع، وبما أخرجو محمد بن سليماف الكوفي في كتاب الفضائل عن الحسن بن سعد عن الم
 أبيو سعد بن أبي وقاص بلفظ حديث األصل إال أنو صرح في روايتو بأف ذلك في غزوة تبوؾ.
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وأخرجو أيضاً بلفظ حديث المجموع في موضع آخر عن الحسن عن أبيو، وقاؿ في غزاة، ولم 
جعفراً ولم يذكر زيدًا، وفي كل ذلك متابعة جيدة لحديث المجموع، وذكره اإلماـ  يعينها، وذكر

محمد بن مطهر في المنهاج الجلي بلفظو فزاؿ عنو الضعف وصار من قسم الحسن، وتقدـ 
 عن الحاكم تصحيح إسناده.
 والحديث اشتمل على أحكاـ:

آخره يدؿ على أصل ثبوت األوؿ: قولو: فعرض على جعفر أف يستخلفو على المدينة.. إلى 
شرعية اإلستخبلؼ لمن غاب عن بلد محل واليتو لمن يقـو مقامو على من تجب واليتو في 
شؤونو من أقاربو أو غيرىم لمن رأه أىبلً لذلك، وأيد ىذا األصل قولو تعالى: }َوقَاَؿ ُموَسى 

[، وىكذا 142َسِبيَل اْلُمْفِسِديَن{]األعراؼ:أَلِخيِو َىارُوَف اْخُلْفِني ِفي قَػْوِمي َوَأْصِلْح َواَل تَػتَِّبْع 
جاءت السنة أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم كلما غاب عن المدينة ال يتركها ىمبًل بل  
كاف يستخلف عليها من ينوب عنو كما ىو منطوؽ في كتب السير والمغازي والحديث، ففي 

لى اهلل عليو وآلو وسلم على المدينة غزوة وداف، وتسمى غزوة األبواء استخلف رسوؿ اهلل ص
سعد بن عبادة، وفي غزوة بواط استخلف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم على المدينة 

السائب بن مظعوف، وفي غزوة العشيرة أبا سلمة بن عبد األسد المخزومي، وفي بدر األولى زيد 
أبا لبابة من الروحاء واستخلفو  بن حارثة، وفي بدر الكبرى ابن أـ مكتـو على الصبلة، وأرجع

على المدينة، وفي غزوة بني سليم ابن أـ مكتـو أيضاً أو سباع بن عرفطة الغفاري، وفي غزوة 
دومة الجندؿ سباع بن عرفطة أيضاً، وفي غزوة أحد والفرع من نجراف وحمراء األسد وبني 

 قريظة وذي
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 قرد ابن أـ مكتـو أيضاً.
بني المصطلق أبا ذر الغفاري، وفي بدر األخرى عبد اهلل بن عبد اهلل بن أبي وفي ذات الرقاع و 

بن سلوؿ، وفي غزوة الحديبية وخيبر نميلة بن عبد اهلل الليثي، وفي عمرة القضاء عويف بن 
األضبط الديلي، وفي غزوة الفتح أبا رىم كلثـو بن حصين بن عتبة الغفاري، وفي غزوة تبوؾ 

 اري، قالو ابن ىشاـ.محمد بن مسلمة األنص
وقاؿ عبد العزيز بن محمد الدراوردي سباع وعرفطة الغفاري أيضاً، وخلف على أىلو علي بن 



 أبي طالب وأمره باإلقامة فيهم.
وعلى ذلك جرى عمل السلف فمن بعدىم إلى يومنا فكل من قاـ بأمر األمة من إماـ أو ملك 

اختص بوالية أصلية أو مستفادة أو من أو حاكم أو عامل أو ناظر أو نائب وىكذا كل من 
غاب عن بيتو تراه يستخلف عند غيبتو من يقـو مقامو ممن يصلح بالقياـ بما أمره إليو من أقاربو 

 أو من غيرىم.
)الثاني(: قولو وما بي غنى عن سهم أصيبو مع المسلمين فأعود بو عليَّ وعلى أىل بيتك، يدؿ 

كلمة اهلل ولحيازة السهم من الغنيمة، وقرره صلى اهلل على جواز قصد الغزو والجهاد إلعبلء  
 عليو وآلو وسلم في جوابو وأعطاه صلى اهلل عليو وآلو وسلم ما جاء من الفلفل من اليمن.

 و)البهار( ثبلثمائة رطل بالبغدادي.
 قاؿ أبو عبيد: أحسبها غير عربية.

ربي صحيح، ذكره في النهاية، وقاؿ األزىري: ىو ما يحمل على البعير بلغة أىل الشاـ، وىو ع
 وقد تقدـ الكبلـ للمؤلف رحمو اهلل في كتاب السير في الغنائم للمجاىدين مستوفى ىنالك.
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وذكر البدر األمير في سبل السبلـ من كاف قصده في الجهاد إعبلء كلمة اهلل لم يضره أف يريد 
وسلم: ))واجعل رزقي تحت ظل  مع ذلك المغنم واالسترزاؽ كما قاؿ صلى اهلل عليو وآلو

 رمحي (( انتهى.
الثالث: قولو وأما األخرى فبل يصيبني ظمأ وال نصب.. إلى آخره، يدؿ على شرعية اكتساب 
األجر في الجهاد وقصده لذلك، وأقره صلى اهلل عليو وآلو وسلم في جوابو ويشهد لذلك قولو 

َوالَ َنَصٌب َواَل َمْخَمَصٌة ِفي َسِبيِل اللَِّو ...{ إلى قولو تعالى: تعالى: }َذِلَك بِأَنػَُّهْم الَ ُيِصيبُػُهْم َظَمأٌ 
[، 120،121}َوالَ يَػْقَطُعوَف َواِديًا ِإالَّ ُكِتَب َلُهْم لَِيْجزِيَػُهُم اللَُّو َأْحَسَن َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف{]التوبة:

يد بن علي في تفسيره، والظمأ: العطش، والنصب: التعب، والمخمصة: المجاعة، قالو اإلماـ ز 
 وغيره، وتقدـ الكبلـ على ذلك للمؤلف رضي اهلل عنو على حديث المجموع في كتاب السير.
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)الرابع(: قولو: وأما الثالث فإني أخاؼ أف تقوؿ قريش ما أسرع ما خذؿ ابن عمو.. إلىآخره 
وأقوالو بتدبر عاقبتو  يدؿ على شرعية محافظة اإلنساف على مروءتو وشرفو وعرضو في أفعالو



مما يخاؼ بسببو على عرضو من غيره وعلى ترؾ امتثاؿ ما يخاؼ مصير عرضو ىدفاً لسهاـ 
ألسنة األعداء وأىل النفاؽ، وترؾ ما يتأتى منو ذلك، ولو من أفعالو وأقوالو لعمـو ما دؿ عليو 

كتاب الصبلة كبلـ   حديث من كاف يؤمن باهلل واليـو اآلخر فبل يقفن مواقف التهم ، وتقدـ في
الجمهور فيمن كاف يتهم بترؾ الصبلة أنو يجب عليو أف يصلي مع الناس في المسجد لصيانة 
عرضو من سهاـ ألسنة الناس وأيد ما خافو أمير المؤمنين رضي اهلل عنو من وقوع ذلك من 
قامة فيهم المنافقين في غزوة تبوؾ حين استخلفو صلى اهلل عليو وآلو وسلم على أىلو وأمره باإل

فأرجف بو المنافقوف بعد عـز رسوؿ اهلل والصحابة من المدينة، وقالوا: ما خلفو إال استثقاالً لو 
وتخففاً منو، فلما علم بذلك من المنافقين أخذ علي عليو السبلـ سبلحو ثم خرج حتى أتى 

المنافقوف إنما رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وىو نازؿ بالحرؼ، فقاؿ: يا نبي اهلل زعم 
خلفتني أنك استثقلتني وتخففت مني، فقاؿ: ))كذبوا ولكنني خلفتك لما تركت ورائي فارجع 
فاخلفني في أىلي وأىلك أفبل ترضى يا علي أف تكوف مني بمنزلة ىاروف من موسى إال أنو ال 
 نتهى.نبي بعدي(( فرجع علي المدينة ومضى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم على سفره ا
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فشاركو صلى اهلل عليو وآلو وسلم في جميع منازلو إال في النبوة، ودؿ الجواب النبوي على 
عدـ المباالة بما يفتريو أىل النفاؽ واألعداء بما لي  فيو لعدـ ضرر ذلك على المقوؿ فيو، 

كثيرة بألفاظ   وىذا الخبر ىو الشهير بخبر المنزلة روي مع غيره كما ىنا، ومنفردًا في مواطن
متقاربة مشتهرة بحديث المنزلة، رواه من الصحابة رضي اهلل عنهم من شملهم نظم القاضي 

 العبلمة محمد بن أحمد مشحم في الضوابط والحصور بقولو:
 عليّّ وسعد والبراء وابن أرقم

 
 سعيد وزيد وابن عباس والخدري

 
 عقيل وسلماف أـ سلمة ومالك
 لبرأبو حفص الفاروؽ مع نجلو ا

 
 رووا كلهم عن أحمد أف حيدراً 

 



 كهاروف من موسى وناىيك من فخر
 

 انتهى.
قلت: وزاد رواه جابر بن عبد اهلل وأسماء بنت عمي ، وغيرىما وتلقتو األمة بالقبوؿ، أخرجو 
المؤيد باهلل، وأبو طالب في أماليهما، والشيخاف في صحيحيهما، والترمذي وابن ماجة في 

ديلمي في مسند الفردوس، وأبو بكر الطبري في جزئو، واإلماـ أحمد بن سننهما، والخطيب وال
حنبل في مسنده، والحاكم في مستدركو، وقاؿ: ىذا حديث صحيح اإلسناد، وصححو 

 الذىبي.
وتقدـ بعض الكبلـ للمؤلف رضي اهلل عنو على ىذا الخبر في ترجمة علي في المقدمة 

أمير المؤمنين علي عليو السبلـ في الروض المنير  واستوفينا الكبلـ على ىذا الخبر في ترجمة
 الباسم شرح مسند اإلماـ علي بن موسىالكاظم.
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)فائدة( ذكر المنصور باهلل أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم لم يقل لعلي ىذا الحديث حين 
افي أف استخلفو ]فقط[ بل قاؿ لو في مواطن كثيرة، وأقواؿ مختلفة، وذكر عن صاحب الك

النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ذكر ذلك في سبعة مواطن في كتاب قواعد عقائد آؿ محمد 
لمحمد بن الحسن الديلمي أف المواطن التي تكلم صلى اهلل عليو وآلو وسلم فيها بهذا الخبر 
تسعة ولم أجدىم ذكروا ما في األصل منها فصارت المواطن عشرة، ودعوى ابن حجر أنو لم 

 و صلى اهلل عليو وآلو وسلم ىذا اللفظ إال في غزوة تبوؾ غير مسلم لما سنذكر:يقع من
)األوؿ(: من رواية ابن عباس قاؿ: بينا النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاعداً إذ أقبلت فاطمة 
 تبكي وساؽ الخبر بطولو إلى أف قاؿ: ))أما ترضين أف علياً مني بمنزلة ىاروف من موسى ((.

 ما دؿ عليو حديث المجموع. )الثانية(:
)الثالثة(: من طريق ابن عباس أيضاً أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ ألـ سلمة: ))ىذا 

 علي لحمو لحمي ودمو دمي وىو مني بمنزلة ىاروف من موسى(( .
 )الرابعة(: أنو قاؿ ذلك يـو خيبر.
 )الخامسة(: في غزوة تبوؾ.

 إلى آخره . )السادسة(: قولو لما حضره غزوة
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قاؿ السيد صاـر الدين إبراىيم بن محمد الوزير في حاشيتو على المجموع الحديثي ما لفظو، 
قولو: ثم عرض ذلك على زيد إعلم أف في ىذا السياؽ سؤاالً وىو أف قدـو جعفر عليو السبلـ  

ي غزوة مؤتة كاف في غزوة خيبر، وىي في المحـر سنة سبع من الهجرة، ووفاة جعفر وزيد ف
وىي في جمادى األولى سنة ثماف، ولم يكن بعد خيبر إال عمرة القضاء إال أنو صلى اهلل عليو 
وآلو وسلم كاف يبعث سرايا في أثناء ذلك، واستخبلؼ علي عليو السبلـ إنما كاف في غزوة 
تبوؾ وىي في رجب سنة تسع بعد قتل زيد وجعفر، فما كانت ىذا االستخبلؼ المذكور على 
ىذه الصفة مع أنو ذكر في السيرة أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم في عمرة القضاء استخلف 

على المدينة عويف األضبط الديلي، واستخلف في تبوؾ علياً عليو السبلـ على أىلو وسباع بن 
عرفطة على المدينة، ولعل الجواب على تسليم ما في السيرة من عدـ غزوة متوسطة كاف ذلك 

 ستخبلؼ المذكور ىو لغزوة تبوؾ، وذكر زيداً وجعفراً وىم في الرواية من أبي خالد.فيها أف اال
وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنو غزا غزوات غير الغزوات المذكورة لكن غالبها لم يقع فيها قتاؿ 

 فلعل ىذه الغزوة التي ذكرت ىنا منها، واهلل أعلم.
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يتأتى على إحدى رواية محمد بن سليماف الكوفي في  إذا عرفت ذلك فاعلم أف اإلشكاؿ إنما
كتاب الفضائل عن الحسن بن سعد عن أبيو سعد بن أبي وقاص المصرح فيها بذكر غزوة 
تبوؾ، وعلى ىذا يحمل ما استشكلو السيد صاـر الدين السالف ذكره في ذكر زيد بن حارثة 

دى األولى سنة ثماف، وتبوؾ في وجعفر بن أبي طالب في ىذه الرواية ووفاتهما بمؤتة في جما
سنة تسع بعد قتلهما بمؤتة إال أنو يتوجو النظر على صاـر الدين في قولو: وذكر زيد وجعفر 
وىم في الرواية عن أبي خالد لعدـ ذكر لفظة تبوؾ في جميع نسخ المجموع المعتمدة بعد 

ن محمد بن سليماف البحث وال في نسخة المؤلف والظاىر أف الوىم لذكر تبوؾ في الرواية ع
أو عمن قبلو لما عرفت من الرواية األخرى عنو وعمن قبلو بدوف ذكر تبوؾ، والبحث جار في 
تصحيح الرواية وأما على روايتو األخرى فقاؿ في غزاة: ولم يذكر تبوؾ وكذا في جمع الجوامع 

ـ ذكر اسم المذكورة لم يعين الغزوة، ومثل ذلك رواية المجموع لم يسم الغزوة باعتبار عد
الغزوة ىذه وتاريخها في كتب المغازي والسير كما وقع لئلماـ القاسم بن محمد وغيره من 

 األئمة، وأعياف العلماء.



وحاصل ما حفظنا من جماىير مشائخنا رضي اهلل عنهم عن مشائخهم عمن قبلهم إلى اإلماـ 
 القاسم بن محمد وغيره.
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اء العصر أنها إحدى الغزوات الواقعة بين خيبر ومؤتو، لو وأخبرني غير واحد من جماىير علم
تمت لكنها لم تتم وال خرج فيها صلى اهلل عليو وآلو وسلم من المدينة بل قد كاف تأىب ىو 
والصحابة رضي اهلل عنهم، ثم لم يقع الخروج ولهذا لم تذكر في الغزوات ولداللة ما في جمع 

فظو عن عبد اهلل بن بكر الغنوي عن حيكم بن جبير الجوامع للسيوطي من قسم األفعاؿ ما ل
عن الحسن بن سعد مولى علي عن علي أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أراد أف يغزو 
غزاة لو إلى آخره وغيره من الشواىد، وسياؽ الخبر لبياف األحكاـ التي منها اختصاص أمير 

ر الصحابة رضي اهلل عنهم بخبر المنزلة، المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو على سائ
 ومن ذلك قولو:
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 ]حديث اإلخاء[
حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليهم السبلـ أنو قاؿ وىو على المنبر: أنا 
عبد اهلل وأخو رسوؿ اهلل ال يقولها بعدي إال مفتر كذاب، فقالها رجل فأصابتو جنة فكاف يضرب 

 جدراف حتى مات.رأسو في ال
قاؿ في التخريج في مسند علي عليو السبلـ من جمع الجوامع ما لفظو: عن أبي يحيى قاؿ: 
سمعت علياً يقوؿ: أنا عبد اهلل وأخو رسوؿ اهلل ال يقولها بعدي إال كاذب، فقالها رجل فأصابتو 

 جنة العدني انتهى.
من طريق عباد بن عبد اهلل الغنوي،  قلت: وأخرجو الحاكم، وابن أبي شيبة، وأبو نعيم في الحلية

ولفظ إسناد الحاكم في مستدركو، في المناقب، قاؿ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، 
)ثنا( الحسن بن علي بن عفاف العامري، )ح( وحدثنا أبو بكر بن أبي دراـ الحافظ، )ثنا( 

عن المنهاؿ بن عمرو عن  إبراىيم بن عبد اهلل العبسي، قاال: حدثنا إسرائيل، عن ابن إسحاؽ،
عباد بن عبد اهلل الغنوي، قاؿ: سمعت علياً يقوؿ: أنا عبد اهلل وأخو رسوؿ اهلل وأنا الصديق 

 األكبر ال يقولها بعدي إال كذاب مفتر، صليت قبل الناس سبع سنين.



 قاؿ الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، انتهى.
بن ماجة في سننو بلفظ: حدثنا محمد بن إسماعيل وأخرجو أحمد بن حنبل في مسنده، وا

الرازي، )ثنا( عبيد اهلل بن موسى، أنبأنا العبل بن صالح، عن المنهاؿ.. إلى آخره بلفظو، 
وأخرجو بلفظو النسائي في الخصائص والعقيلي، وابن أبي عاصم في السنة من طريق عباد بن 

 وثقو ابن حباف.عبد اهلل، وفي إسناده عباد بن عبد اهلل، وقد ضعف 
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وأخرج ابن عدي عن عمر بن عبد اهلل بن يعلى بن مرة عن أبيو عن جده عن النبي صلى اهلل 
عليو وآلو وسلم أنو قاؿ لعلي: ))إنما تركتك لنفسي أنت أخي ، وأنا أخوؾ، فإف حاجك أحد 

 فقل: أنا عبد اهلل وأخو رسوؿ اهلل ال يدعيها بعدؾ إال مفتر(( .
ية: إف ىذا الخبر في مؤاخاة النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم بين المهاجرين واألنصار وفي روا

بالمدينة، وأخرجو بلفظو محمد بن سليماف الكوفي من طرؽ، وفي أحدىا فقالها: رجل من أىل 
 الشاـ فسلط اهلل عليو شيطاناً فخبطو بالجدراف، قاؿ: فرأيت دماغو بالجدار انتهى.

د عقائد آؿ محمد روى الحسن البصري عن جابر أف أمير المؤمنين لما وذكر في كتاب قواع
رجع من قتاؿ أىل النهرواف خطب بكوفاف وىو آسف غضباف، فقاؿ في خطبتو بعد حمد اهلل 
والثناء عليو: أنا حجة اهلل في الببلد إلى أف قاؿ: أنا أخو رسوؿ اهلل، وابن عمو اليقولها أحد 

 ي.بعدي إال فاجر أو كاذب معتد
وأخرج أبو العباس الحسن من طريق أبي نعيم بسنده إلى عباد بن عبد اهلل قاؿ: سمعت علياً 

وىو على المنبر يقوؿ: أنا عبد اهلل وأخو رسوؿ اهلل ال يقولها بعدي إال مفتر كذاب فقالها: رجل 
 فأصابتو جنة فكاف يضرب برأسو في الجدراف حتى مات.. انتهى.

و في ترجمة أمير المؤمنين علي عليو السبلـ في اثناء ما ورد فيو وتقدـ للمؤلف رضي اهلل عن
بلفظ: وروينا من وجوه عن علي أنو كاف يقوؿ: أنا عبد اهلل وأخو رسوؿ اهلل وأنا الصديق األكبر 

 ال يقولها غيري إال كذاب.
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الرفع عن  والحديث وإف كاف موقوفاً على أمير المؤمنين علي عليو السبلـ فهو محموؿ على
لساف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وإذنو لو بذلك لمنطوؽ ما أخرجو ابن عدي 



المذكور، وىو يدؿ على كماؿ الشرؼ ألمير المؤمنين علي بن أبي طالب من رسوؿ اهلل صلى 
اهلل عليو وآلو وسلم على سائر المهاجرين واألنصار بل وعلى سائر الناس إلى يـو القيامة 

 صو بمؤاخاتو لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم مع اعترافو بالعبودية هلل.باختصا
وذكر ابن ىشاـ في سيرتو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم واخى بمكة بين المسلمين 
فاختار علي بن أبي طالب أخاً لو، ثم آخى بين المهاجرين واألنصار بالمدينة ليذىب عنهم 

م من مفارقة األىل والعشيرة ويشد أزر بعضهم ببعض، ثم أخذ بيد علي بن وحشة الغربة ويؤنسه
أبي طالب، فقاؿ: ))ىذا أخي(( فكاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم سيد األنبياء 

والمرسلين وإمامهم ورسوؿ رب العالمين الذي لي  لو مثيل وال نظير من العباد، وعلي بن أبي 
ذكرنا تفضيل أمير المؤمنين على األنبياء ألنهم أفضل البشر لداللة طالب أخوين، وال يلـز مما 

منطوؽ نصوص الكتاب والسنة واإلجماع، وإنما المراد من ذلك ثبوت الفضل لو عليو السبلـ 
 على كافة المهاجرين واألنصار الذين ىم أفضل األمة المحمدية ببل خبلؼ.
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مير المؤمنين بلفظ: وآخى بين أصحابو اثنين اثنين وذكر المؤلف رضي اهلل عنو في ترجمة أ
وتركو لنفسو، وقاؿ لو: ))أنت أخي في الدنيا واآلخرة ((، اليقاؿ: إف النبي صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم اتخذه أخاً من ذات نفسو بل ىو من اهلل، وعن أمره لداللة ما تقدـ في منطوؽ الخبر 

 ألكبر؟ قاؿ: أخوؾ علي بن أبي طالب.الثالث من ىذا بلفظ: قلت: ومن الصديق ا
قولو: أنا عبد اهلل: أي من الذين أخلصوا عبادتو، ووفقوا لها، وىذا من جملة المدح إلظهار 
منتو تعالى، وكفى ألمير المؤمنين علي عليو السبلـ بهذه المزايا فخراً وشرفاً في سيادتو على  

بعدىم معترفوف ألمير المؤمنين بهذه  كافة األمة المحمدية وكل الصحابة رضي اهلل عنهم فمن
المزايا كيف ال وقد رووىا ونشروىا وصدروىا في مؤلفاتهم وشرحوىا وىؤالء ىم األحقاء 
بمحبتو ومواالتو، ويستفاد من الخبر أف يقاؿ: أميرالمؤمنين بذلك إنما كاف في مجال  

وؿ اهلل صلى اهلل المحاجة مع أعداءه وخصمائو وقد دؿ ما أخرجو ابن عدي المذكور أف رس
 عليو وآلو وسلم أمر بذلك عند المحاججة للخصـو ليلقمهم الحجر.

)وقولو(: فقالها رجل فأصابتو جنة من كبلـ الراوي، والجنة الجنوف وباؿ افترائو وكذبو دليل 
على صدؽ مقاؿ أمير المؤمنين بأف من قاؿ ذلك مفتر كذاب، وأيد ذلك خبر الصادؽ األمين 

 عدي، واهلل أعلم. فيما أخرجو ابن
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 ]كيفية التعامل مع القدرية[
حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليو السبلـ قاؿ: واهلل ما كذبت وال كذبت 
وال ابتدعت ما نزلت ىذه اآلية إال في القدرية خاصة: }ِإفَّ اْلُمْجِرِميَن ِفي َضبَلٍؿ َوُسُعٍر ، يَػْوـَ 

[ 49ػ47لنَّاِر َعَلى ُوُجوِىِهْم ُذوُقوا َم َّ َسَقَر ، ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر{]القمر:ُيْسَحُبوَف ِفي ا
أال إنهم مجوس ىذه األمة فإف مرضوا فبل تعودوىم، وإف ماتوا فبل تشهدوا جنائزىم، سبحاف 

 اهلل عما يقولوف علواً كبيرًا.
إسماعيل، قاؿ: كنت عند جعفر بن محمد فأتاه  السيوطي في مسند علي بما لفظو عن حاتم بن

نفر فقالوا: يا ابن رسوؿ اهلل حدثنا أينا شر كبلماً؟ قاؿ: ىاتوا ما بدالكم ؟ قالوا: أما أحدنا فقد 
برئ، وأما اآلخر فمرجئ، والثالث: خارجي، قاؿ: حدثني أبي عن أبيو عن الحسين عن أبيو 

هلل عليو وآلو وسلم يقوؿ ألبي أمامة الباىلي: ))ال علي بن أبي طالب أنو سمع رسوؿ اهلل صلى ا
تجال  قدرياً وال مرجئاً وال خارجياً ، أنهم يكفئوف الدين كما يكفى اإلناء ويغلوف كما غلت 

اليهود والنصارى، ولكل أمة مجوس، ومجوس ىذه األمة القدرية، وال تصافحوىم وال 
ىم، وإف ماتوا فبل تشيعوىم أال إنهم تناكحوىم، وال تصلوا خلفهم، وإف مرضوا فبل تعودو 

سيمسخوف قردة وخنازير، ولو ال ما وعدني ربي أف ال يكوف في أمتي خسف لخسف بهم في 
 الحياة الدنيا((.

(3/523) 

 

وحدثني أبي، عن أبيو، عن علي أنو سمع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))صنفاف 
ة والقدرية، القدرية يقولوف ال قدر وىم مجوس ىذه األمة، من أمتي ال تنالهم شفاعتي : المرجئ

والمرجئة: يفرقوف بين القوؿ والعمل، وىم يهود ىذه األمة((، السلفي في كتاب البخاري.. 
 انتهى.

قلت: وفي رواية بعد قولو: ال تنالهما شفاعتي لعنهما اهلل على لساف سبعين نبياً القدرية، 
ن القدرية، قاؿ: ))الذين يعملوف بالمعاصي، ويقولوف ىي من قدر والمرجئة قيل: يا رسوؿ اهلل م

اهلل (( ، وفي رواية من قبل اهلل قيل: فمن المرجئة، قاؿ: ))الذين يقولوف اإليماف قوؿ ببل عمل 
 ((. انتهى.

وذكر في كتاب أسماء التابعين بلفظ: أخبرنا محمد بن الحسن بن النحاس قراءة، قاؿ: حدثنا 
يعني ابن -يد البجلي، قاؿ: حدثنا محمد بن عمر بن زائد قاؿ: حدثني معقل عبد اهلل بن ز 



، عن جابر قاؿ: سمعت اإلماـ أبي الحسين زيد بن علي عليو السبلـ يقوؿ: نزلت ىذه -صالح
 [، انتهى.48،49اآلية في القدرية: }ُذوُقوا َم َّ َسَقَر ، ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر{]القمر:

كر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنو اشتهر على ألسنة السلف، والخلف أف ىذه اآلية وذ 
 نزلت في القدرية.

وأخرج مسلم من حديث أبي ىريرة قاؿ: جاء مشركوا قريش يحاجوف النبي صلى اهلل عليو وآلو 
 وسلم في القدر فنزلت.
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ي شيبة وعلي بن محمد قاؿ: )ثنا( وكيع، وأخرج ابن ماجة في سننو قاؿ: حدثنا أبو بكر بن أب
)ثنا( سفياف الثوري، عن زياد بن إسماعيل المخزومي، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن أبي 
ىريرة، قاؿ: جاء مشركوا قريش يخاصموف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم في القدر، فنزلت 

ِهْم ُذوُقوا َم َّ َسَقَر ، ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ىذه اآلية: }يَػْوـَ ُيْسَحُبوَف ِفي النَّاِر َعَلى ُوُجوىِ 
 [ انتهى.48،49ِبَقَدٍر{]القمر:

وفي أمالي أحمد بن عيسى: عن أبيو، عن حسين ىو ػ ابن علواف ػ، عن أبي خالد، عن زيد بن 
 علي، عن آبائو عن علي، قاؿ: واهلل ما كذبت وال كذبت، وال ابتدعت ما نزلت ىذه اآلية إال
في القدرية خاصة: }ِإفَّ اْلُمْجرِِميَن ِفي َضبَلٍؿ َوُسُعٍر ، يَػْوـَ ُيْسَحُبوَف ِفي النَّاِر َعَلى ُوُجوِىِهْم 

[، وإنهم مجوس ىذه األمة. 49-47ُذوُقوا َم َّ َسَقَر،ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر{]القمر:
 انتهى.

ظي، قاؿ: والذي نفسي بيده ما نزلت ىذه )وأخرج ابن عساكر عن محمد بن كعب( القر 
 اآليات إال في أىل القدر: }ِإفَّ اْلُمْجرِِميَن ِفي َضبَلٍؿ َوُسُعٍر..{ اآلية.

وأخرج أبو داود في سننو حدثنا محمد بن إسماعيل نا عبد العزيز بن أبي حاـز حدثني بمنى 
))القدرية مجوس ىذه األمة ، عن أبيو، عن ابن عمر، عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: 
 إف مرضوا فبل تعودوىم، وإف ماتوا فبل تشهدوىم(( ، انتهى.

 وفي إيثار الحق أنو ضعيف عند المؤيد باهلل وعند المحدثين انتهى. وزعم القزويني أنو موضوع.
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قاؿ الحافظ ابن حجر فيما تعقبو عليو ىذا الحديث: أخرجو الترمذي، وحسنو، وصححو 
 حاكم، ورجالو من رجاؿ الصحيح إال أف لو علتين:ال

األولى: االختبلؼ. واألخرى ما ذكره المنذري وغيره من أف سنده منقطع ألف أبا حاـز لم 
 يسمع من ابن عمر.

والجواب عن الثاني بأف ابن القطاف صحح السند، وقاؿ: إف أبا حاـز عاصر ابن عمر، وكاف 
وعن اإلرساؿ بأف زكريا وصف بالوىم فلعلو وىم فأبدؿ معو بالمدينة فهو صحيح على شرطو، 

راوياً بآخر فبل يسوغ الحكم بأنو موضوع فبل حجة للحكم بوضعو انتهى، واندفع ما في إيثار 
الحق أنو لم يصح سماع أبي حاـز من ابن عمر فبل وجو للحاكم بضعفو، وأخرجو أبو داود من 

انا أبو سفياف، عن عمر بن محمد، عن عمر  غير طريق أبي حاـز قاؿ: حدثنا محمد بن كثير
مولى غفرة، عن رجل من األنصار، عن حذيفة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 
))لكل أمة مجوس ، ومجوس ىذه األمة الذين يقولوف: ال قدر من مات منهم فبل تشهدوا 

ى اهلل أف يلحقهم جنائزىم، ومن مرض منهم فبل تعودوىم، وىم شيعة الدجاؿ وحق عل
 بالدجاؿ(( ( انتهى.

والحديث يدؿ على كفر القدرية مجوس ىذه..، وأنهم في الدنيا مجرموف في ضبلؿ ال يعاد 
مريضهم، وال تشهد جنائزىم، وفي اآلخرة في سعر يسحبوف في النار على وجوىهم مع بياف ما 

[، تعالى اهلل عما يقولوف في إنا  48قمر:يقاؿ لهم حينئذ تقريعاً وتوبيخاً، }ُذوُقوا َم َّ َسَقَر {]ال
 كل شيء خلقناه بقدر، علوًا كبيرًا.
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وظاىر الخبر التوكيد بالقسم الصريح أنو ما كذب وال كذب وال ابتدع ما نزلت ىذه اآلية الخبر 
تقرير اختصاص القدرية بأحكاـ منطوقها، وكفى بذلك ما لهم في الدنيا، ووعيداً عليهم في 

ة وخزياً، فيجب التبرئ منهم وتنزيو اهلل عما يقولوف في القدر، وال خبلؼ في ذلك بين اآلخر 
 علماء األمصار.

ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، ونص على ذلك الديلمي في كتاب قواعد عقائد آؿ محمد 
وغيرىما في مؤلفاتهم، وفي الخبر أيضاً بياف تخصيص الحديث السابق بلفظ: ))للمسلم على 

مسلم ست خصاؿ (( فيما عدا القدرية عند من يطلق عليهم اسم اإلسبلـ فبل يعاد مريضهم ال
وال تشهد جنائزىم، وذكرنا في حديث السبعة الذين لعنهم رسوؿ اهلل فلعنهم اهلل، وذكر منهم 
والمكذب بقدر اهلل أنهم القدرية، وسيأتي في الحديث اآلتي إف شاء اهلل بياف صفة القضاء 



اىية كل منهما وحكمو، ومذاىب العلماء وسرد حججهم،والكبلـ اآلف في بياف والقدر وم
 القدرية من ىم وبياف مفردات الخبر وذكر القضاء والقدر.

وذكر اإلماـ زيد بن علي القدرية في باب فضل الجماعة في كتاب الصبلة أنو ال يصلى خلفهم، 
على أف لفظ القدرية اسم ذـ وىم وفي الجنائز أنو ال يصلى عليهم، إعلم أف األمة أتفقت 

الذين يضيفوف إلى اهلل تعالى كلما يجري في العالم من الخبائث والمخازي على معنى أنو 
]تعالى[ قضاىا وقدرىا وخلقها وأوجدىا فيهم وارادىا وشاءىا منهم، تعالى اهلل عن ذلك علواً  

ما ستعرؼ، وىذا عند كبيرًا، وىذا ىو عين الشرؾ والكفر، وىو مذىب المجبرة فهم ىم ل
 المتقدمين.
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وذكر المؤلف رحمو اهلل على كبلـ اإلماـ زيد بن علي أنو ال يصلى خلف القدرية في باب 
فضيلة الجماعة في كتاب الصبلة ما لفظو: والقدرية في عرؼ المتأخرين القائلوف بخلق األفعاؿ 

تعالى ال لغرض وأنو ال يقبح منو وإرادة المعاصي وتعذيب من يشاء من غير ذنب وإف فعلو 
شيء وأف القبائح بقضائو وقدره ذكره في مقدمة البحر والذي ورد الحديث الصحيح بذمهم ىم 
القائلوف بأف األمر آنف مستأنف العلم بو أي ال يعلم اهلل عّز وجّل الحوادث إال بعد وقوعها ال 

ني كما أخرجو مسلم في صحيحو قبل ذلك، وأوؿ من قاؿ بو من المسلمين بالبصرة معبد الجه
عن يحيى بن يعمر قاؿ: أوؿ من قاؿ بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن 
عبد الرحمن الحميري حاجين فوقف لنا عبد اهلل بن عمر فسألناه، وذكر لنا من شأف القدرية، 

 وأنهم يزعموف أف ال قدر وأف األمر آنف. انتهى.
من طوائف اإلسبلـ قالوا: إف القضاء والقدر بمعنى العلم والتقدير اآلتي وأبى ذلك من عداىم 

 بياف كل ذلك في الحديث اآلتي.
أخرج محمد بن منصور في أمالي أحمد بن عيسى: حدثنا محمد قاؿ: حدثنا حرب بن 

الحسن، عن سعيد بن عمرو، عن زيد بن علي، قاؿ: أشرؾ القدرية من حيث ال يعلموف، ثم 
[ وال ينفعهم االعتذار، وقد أطاؿ اإلماـ المهدي 23لَِّو رَبػَّْنا َما ُكنَّا ُمْشرِِكيَن {]األنعاـ:قرأ: }َوال

في مقدمة البحر، وغيره من العلماء في مؤلفاتهم الكبلـ في ىذه المسألة مما حاصلو أف 
نقوؿ:  القدرية ىم المجبرة قالوا أي المعتزلة: وصرنا نترامى بهذا االسم نحن والمجبرة، فنحن

 القدرية ىم المجبرة، والمجبرة قالوا: بل القدرية المعتزلة.
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قلنا في الرد عليهم: المعتزلة ىم الذين نفوا القدر وقالوا: المعاصي ليست بقدر اهلل فبل يكوف 
ىذا االسم لهم ألف االسم مشتق من اإلثبات ال من النفي إذ ال يقاؿ لمن نفى العدؿ عدلي، 

ى الجبر جبري وإذا ثبت ذلك، وثبت أف المجبرة ىم المثبتوف للقدر وجب أف وال لمن نف
 يكوف ىذا االسم لهم ال لغيرىم فإف قيل ىو منسوب إلى القدرة والمعتزلة يثبتونها للعبد.

قلنا: فكاف يحب ضم القاؼ فإف قيل المعتزلة أثبتوا القدرة للعبد إذ يقولوف المعاصي بقدر 
 فصحت النسبة إليهم.

نا: ىذه ليست من عباراتهم وألنهم لم يتولعوا بذكر القدر بخبلؼ المجبرة وألف القدرية قل
جعلوا القدر بمعنى الخلق والقضاء بمعنى الجبر وصيروا اإلنساف بمثابة الشجرة وكل ذلك ىو 
مذىب المجبرة، وأيضاً ننظر في اآلثار الواردة في ذـ القدرية، وىذه طريقة اإلنصاؼ فمن 

أوصافها فهو المراد بالقدرية فمنها قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))صنفاف من حصلت فيو 
 أمتي ال تنالهم شفاعتي : المرجئة والقدرية(( ، انتهى.
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وأخرجو ابن ماجة في سننو قاؿ: حدثنا علي بن محمد )ثنا( محمد بن فضيل )ثنا( علي بن نزار 
اؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))صنفاف من عن أبيو عن عكرمة عن ابن عباس قاؿ: ق

ىذه األمة لي  لهما في اإلسبلـ نصيب المرجئة والقدرية(( انتهى، وىذا صريح في أنهم ىم 
المجبرة ألنهم أىل ىذه المقالة، ومنها ما تقدـ عن زيد بن بن علي، ومنها ما ذكره الحاكم أبو 

ؤمنين في القضاء والقدر، جواباً على الشيخ الذي سعيد في جبلء األبصار من كبلـ أمير الم
سألو عن المسير إلى الشاـ أكاف بقضاء وقدر، وسيأتي في الحديث اآلتي بلفظو، وفيو: فقاؿ 
الشيخ: وكيف ال نكوف مضطرين والقضاء والقدر ساقانا إلى أف قاؿ: أي أمير المؤمنين، تلك 

ء الرحمن وشهود الزور وأىل العمى عن مقالة إخواف عبدة األوثاف وجنود الشيطاف وخصما
الصواب وىم قدرية ىذه األمة ومجوسها الخبر، ولي  المراد أف مذىبهم مذىب المجوسية 

 على الحقيقة إذ لي  في ىذه األمة مجوس بل المراد من مذىبو أشبو بمذىبهم.
النور  قاؿ الخطابي: إنما جعلهم مجوساً لمضاىاة مذىب المجوس في قولهم باألصلين وىما

والظلمة يزعموف أف فاعل الخير النور، والشر من فعل الظلمة، فصاروا ثنوية، وكذلك القدرية 
 يضيفوف الخير إلى اهلل، والشر إلى غيره، واهلل خالق األمرين معاً. انتهى.

(3/530) 



 

ر، وقد نظرنا فإذا ىم أشبو بهم إذ ىم يقولوف أف من قدر على الخير كالمؤمن ال يقدر على الش
ومن قدر على الشر كالكافر ال يقدر على الخير؛ ألف القدرة غير صالحة للضدين، وىذا بنفسو 
مذىب المجوس ومن ذلك أنهم يجوزوف أف يثاب الواحد ويعاقب ويمدح ويذـ بما ال يفعل 
ألنهم يقولوف إف الطاعات والمعاصي ليست من العباد، وإنما ىي خلق اهلل فيهم وىذا بنفسو 

وس، ومذىب أىل العدؿ والتوحيد أف المؤمن قادر على الكفر ولو لم يكن كذلك مذىب المج
لما نهاه اهلل عنو، والكافر قادر على اإليماف، ولو لم يكن قادراً لما كلفو إياه ألف اهلل ال يكلف 

أحداً ما ال يطيقو، وال يثيب أحداً إال بعملو، وال يعذب أحداً إال بذنبو كما قاؿ تعالى: 
[ وكلما زعموه من جملة األمور التي أشبهت مذاىب 40َأَخْذنَا ِبَذنِْبِو {]العنكبوت:}َفُكبل

المجبرة مذاىب المجوس فكانوا باسم القدرية أحق وأولى بل أوجب وأحرى مع اتفاؽ 
عقائدىم وأفعالهم جميعاً فهي متعاضدة على مخالفة الشرع الشريف وأصوؿ مذاىبهم متقنة 

 النبوة لما ستعرؼ في الخبر اآلتي.على جحد الصانع وإبطاؿ 
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فثبت أنهم إخواف عبدة األوثاف وجنود الشيطاف فإف اهلل تعالى إذا سأؿ الشياطين لم أضللتم 
عبادي وأغريتموىم قالوا: أنت الذي أضللتهم وأغويتهم ثم ال يجدوف من يشهد لهم على ذلك 

للرحمن فإنو إذا احتج يـو القيامة على  إال المجبرة دوف سائر األمم ومع ذلك فهم الخصماء
العصاة وأظهر أنهم أوتوا من قبل أنفسهم، وأنو لي  بظالم لهم قامت المجبرة فردوا عليو 

الحجة، وقالوا: بل أنت الذي خلقت فيهم العصياف، وطلبت ما ال قدرة لهم عليو وىو الطاعة 
عصبوف مع إبلي  ويحتجوف على ثم أخذت اآلف تعاقبهم على فعلك وتوبخهم عليو، وألنهم يت

مقالتو رب بما أغويتني ويقولوف: أنو غير مستحق للذـ والبراءة ألنو ال فعل لو بلى اهلل ىو 
 المضل والمغوي.

وإذا ثبت حصوؿ ىذه األوصاؼ فيهم كانوا ىم المرادين بالقدرية من غير شك وال مرية، وقد 
نما ذكره اإلماـ المهدي في مقدمة البحر ذكر أصحابنا وجوىاً أخر من المشابهة بينهم إال أ

المذكور مع غيره ىو أقواىا وأجبلىا ولذلك اقتصرنا عليو ذكره النجري وغيره وذكر الديلمي 
في كتاب قواعد عقائد آؿ محمد بعد أف ذكر القدرية وعقائدىم ومذاىبهم وأنهم المجبرة، 

 قاؿ: احتج علماء اإلسبلـ على المجبرة لوجوه عشرة:



 سيأتي في الحديث اآلتي. األوؿ:
 الثاني: ما دؿ عليو حديث صنفاف من أمتي.. السالف ذكره، ولحديث ابن عمر وشواىده.
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الثالث والرابع: لداللة حديث األصل إف القدرية مجوس ىذه األمة، ولقولو: فإف مرضوا.. إلى 
يقولوف إف  -واً كبيراً تعالى اهلل عن ذلك عل -آخره، ومن ذلك إضافتهم المعاصي إلى اهلل

المعصية من اثنين أحدىما محمود عليها، ومرضي منها، وىو اهلل تعالى، واآلخر مذمـو عليها، 
ومسخوط عليو وىو العبد وىذا مذىب المجبرة وىو عين مذىب المجوس ألنهم يقولوف إف 

.  العالم من صانعين أحدىما محمود، والثاني مذمـو
خذ آيات اهلل ىزوءاً ولعباً وجعلوا بعثة األنبياء في نهاية العبث الخام  والسادس: إنهم ممن يت

وغاية السفو ألنهم يقولوف أف أفعاؿ العباد كلها من اهلل خلقها فيهم ال اختيار لهم في إيجادىا 
وال قدرة لهم في تحصيلها فقد صيروا الكتاب المنزؿ ىزؤاً ألنها لما كانت من اهلل لم يبق لؤلمر 

ها معنى وال للوعد بها والوعيد عليها ثمرة، وال إلرساؿ الرسل فائدة، وسيأتي كبلـ بها والنهي عن
 أمير المؤمنين علي شاىداً لهذا.

السابع: وما بعدىا إلى )العاشر(: أف من سمع مقالهم بأف أفعاؿ العباد كلها من اهلل من العواـ 
ع ما يعلمو من مشقة ممن جالسهم أو قرأ كتبهم أو عرؼ مذىبهم أو أصغى إلى كبلمهم م

الطاعة وكراىتها على النف  فإنو ال يعـز على تحمل مشقتها وال يسمع لمن أمر بها، وال 
يجاىد نفسو، وال يذعن لمن نهى عنها، ويجد من نفسو سوء الظن باهلل وبكتابو وبرسولو انتهى 

 مختصراً من كبلـ طويل.
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ارؾ أنظار العلماء سلفاً وخلفاً وقد أطاؿ العلماء إذا عرفت ذلك فاعلم أف ىذه المسألة من مع
الكبلـ في مؤلفاتهم، وما ذكرنا من كبلمهم إال كقطرة من مطرة لبياف ما وقع في ىذه المسألة 
مما تحير فيو العقوؿ وتقدـ للمؤلف رضي اهلل عنو على كبلـ اإلماـ في كتاب الصبلة في النهي 

مراد بالقدرية في حديث المجموع والذي وردت عن الصبلة خلف القدرية ما لفظو: إف ال
األحاديث الصحيحة بذمهم ىم القائلوف بأنو ال قدر وأف األمر آنف مستأنف العلم بو أي ال 

 يعلم اهلل عز وجل الحوادث إال بعد وقوعها ال قبل ذلك. انتهى.
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م في ىذا الخبر، قلت: وىؤالء ومن اعتقد اعتقادىم أو ذىب مذىبهم ىم الذين نحن بصددى
وىم المكذبوف بالقدر السالف ذكرىم في حديث السبعة الذين لعنهم رسوؿ اهلل فلعنهم اهلل، 
وكل نبي مجاب الدعوة، وذكرنا ىنالك ما سيأتي ذكره في الحديث اآلتي: إف القدر الذي 
يـو يجب اإليماف بو، ولعن من كذب بو ىو أف اهلل عالم بكل كائن من قبل خلق العالم إلى 

القيامة من خلق أو أجل أو رزؽ أو عمل إلى ما ىو صائر إليو من جنة أو نار وأف علمو تعالى 
محيط بكل شيء من قبل وقوعو ويشهد لذلك ما جاءت بو السنة من األخبار بالمغيبات 

ووقوعها كما أخبر بو فبل يعلم ذلك إال من جهة الوحي، وأما ما اتفقت عليو األمة في بياف من 
عليو اسم القدرية وما ذكره المتأخروف ىو نف  مذىب المجبرة ومن شاكلهم أو اعتقد يطلق 

اعتقادىم وسيأتي ذكرىم في الحديث اآلتي، وأطلق عليهم اسم القدرية لكثرة لهجهم بذكر 
القدر وقولهم في كلما يفعلونو قدره اهلل عليهم ألف من أكثر من ذكر شيء نسب إليو مثل من 

نحو نسب إليو فقيل: نحوي، ومن أكثر من رواية اللغة نسب إليها: فقيل: أكثر من رواية ال
 لغوي، وكذلك من أكثر من ذكر القدر قيل: قدري، والقياس في ذلك مطرد.

وذكر العبلمة نشواف في رسالة الحور العين: سميت القدرية لكثرة ذكرىم وقولهم في كل ما 
 يفعلونو قدره اهلل عليهم انتهى.

تي ذكر انقراضهم في أياـ اإلماـ الشافعي، وذكره اإلماـ المرشد باهلل في باب فإف قيل: سيأ
القضاء، وىو معروؼ في الحديث فبل يحتاج إلى التكلف في رمي بعضهم بعضاً بل ىذا من 

 العجائب.
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قلت: لي  من العجائب في شيء ألنهم وإف انقرضت ذواتهم فلم تنقرض مذاىبهم الخسيسة 
الباطلة وحججهم الفاسدة من مؤلفاتهم التي تخشى ممن أطلع عليها أو من وقوع وعقائدىم 

انتشارىا فتسري مذاىبهم وعقائدىم في الناس كما ىو واقع اآلف، ومن قبل فكأنهم باقوف 
ولذلك لـز بقاء ما ذكرنا، وانتشاره لقطع حججهم، ورد مذاىبهم وبطبلف عقائدىم لئبل يغتر 

 ادىم، أو يجعل مذىبو مذىبهم.بهم الجاىل فيعتقد اعتق
وقاؿ أصحاب المقاالت والمتكلموف: وقد أنقرضت القدرية القائلوف بهذا القوؿ الشنيع الباطل 
ولم يبق أحد من أىل القبلة عليو، وصارت القدرية في األزماف المتأخرة تعتقد اثبات القدر، 



 ذكره النووي. -هم علواً كبيراً تعالى اهلل عن قول-ولكن يقولوف الخير من اهلل والشر من غيره 
قولو: ما كذبت وال كذبت: الكذب والتكذيب ضد الصدؽ، والتصديق، والكل مختص 

باألقواؿ كما في النهاية، يقاؿ: كذبت الرجل إذا أخبرتو بالكذب، وكذبتو إذا أخبرتو إنو كاذب، 
كذب، وال كذبني واألوؿ مختص بأمير المؤمنين، والثاني بأصحابو، أي ما أخبرت أصحابي بال

 أصحابي .
وقولو: وال ابتدعت أي ما تقولت من ذات نفسي بدعة، وفي كل ذلك داللة على الرفع بنزوؿ 
ىذه اآلية وما بعدىا من األحكاـ في القدرية خاصة، ويؤيد ذلك ما تقدـ لمسلم وللحافظ ابن 

أي كل  حجر، وقرر الجمهور العمل بعمـو الحكم ال بخصوص السبب فيشمل كل من أجـز
 من أشرؾ ومن اعتقد عقيدتهم أو ذىب مذىبهم.

(3/536) 

 

[ أي في ىبلؾ، ونيراف أو في ضبلؿ عن الحق في 47وقولو: }ِفي َضبَلٍؿ َوُسُعٍر {]القمر:
الدنيا ونيراف في اآلخرة مسـو أي مهيجة، والضبلؿ ىو الخطأ والذىاب عن الحق والصواب 

ء وغيره: السعر عذاب وعناء وشدة، وقاؿ أبو عبيد: جمع و........ تقتل في الدنيا، وقاؿ الفرا
 سعير وىو لهب النار، وقاؿ السدي: احتراؽ.

وقولو: }يَػْوـَ ُيْسَحُبوَف{ الظرؼ منتصب بما قبلو أي كائنوف في ضبلؿ وسعر يـو يسحبوف أو 
 بقوؿ مقدر أي يـو يسحبوف يقاؿ لهم: ذوقوا م  سقر أي قاسوا حرىا وشدة عذابها..

و: }ُذوُقوا َم َّ َسَقَر{ أي على إنكاركم القدر يقاؿ لهم ذلك: كقولك وجد مر الحمى، وقول
وذاؽ طعم الضرب ألف النار إذا أصابتهم بحرىا ولفحتهم بأيبلمها فكأنها لمستهم مساً يؤذي  

 كما يم  الحيواف، ويباشر بما يؤذي ويؤلم وذوقوا على إرادة القوؿ.
تو الشم ، أو)النار( أي لوحتو، وقولو: }ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء )وسقر( علم لجهنم مشتق من سقر 

 [.8[ كقولو تعالى: }وَُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه ِبِمْقَداٍر {]الرعد:49َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر {]القمر:
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وأخرج مسلم من طريق طاووس عن عبد اهلل بن عمر قاؿ: أدركت أناساً من أصحاب رسوؿ اهلل 
و وآلو وسلم يقولوف: كل شيء بقدر، قاؿ: وسمعت عبد اهلل بن عمر يقوؿ: قاؿ صلى اهلل علي

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))كل شيء بقدر حتى العجز والكي  (( ، والمعنى كل 



شيء من األشياء خلقو اهلل متلبساً بقدر قدره وقضاء قضاه سبق في علمو مكتوب في اللوح 
قنا كل شيء مقدراً محكماً مرتباً على حسب ما تقتضيو الحكمة أو المحفوظ قبل وقوعو أي خل

مقدراً مكتوباً في اللوح المحفوظ معلوماً حالو وزمانو قبل وقوعو واللوح نور يلوح للمبلئكة 
 فيظهر لهم ما يؤمروف بو فيأتمروف، وقيل اللوح المحفوظ أـ الكتاب وسيأتي الكبلـ عليو.

يماف بو ولعن من كذب بو فهو الذي تقدـ ذكره أف اهلل تعالى ىذا وأما القدر الذي يجب اإل
عالم بكل شيء ىو كائن إلى يـو القيامة على صفة ما سيكوف قبل ما يكوف وبعد ما يكوف 
المعبر عنو للناس بخلق الدواة، والقلم، وخط كل شيء ىو كائن إلى يـو القيامة بما يعرفونو، 

نع من جعل ذلك حقيقة بخط كل شيء علم اهلل وقوعو وإال فالباري غير محتاج لذلك، وال ما
 على صفة ما سيقع كما أشار إلى ذلك اإلماـ عليو السبلـ بقولو:
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 ]أوؿ ما خلق اهلل القلم[
حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليهم السبلـ قاؿ: أوؿ ما خلق اهلل القلم، 

[ ثم قاؿ: لو خط كل 1َواْلَقَلِم َوَما َيْسطُُروَف {]القلم:ثم خلق الدواة، وىو قولو تعالى: }ف 
شيء ىو كائن إلى يـو القيامة من خلق أو أجل أو رزؽ أو عمل إلى ما ىو صائر إليو من جنة 
أو نار ثم خلق العقل فاستنطقو فأجابو فقاؿ: وعزتي وجبللي ما خلقت خلقاً ىو أحب إلي منك 

ملنك فيمن أحببت وألنقصنك فيمن أبغضت فأكمل بك آخذ وبك أعطي، أما وعزتي أُلك
 الناس عقبلً أخوفهم هلل وأطوعهم لو وأنقص الناس، وأخوفهم للشيطاف، وأطوعهم لو.

السيوطي في جمع الجوامع في مسند علي عليو السبلـ بما لفظو عن علي قاؿ: أوؿ ما خلق 
ا وما فيها، حتى يفنى من خلق اهلل القلم ثم خلق النوف وىي الدواة، ثم خلق اللوح فكتب الدني

مخلوؽ أو عمل معموؿ بر أو فجر، وما كاف من رزؽ حبلؿ أو حراـ أو رطب أو ياب  ثم وكل 
 بذلك الكتاب مبلئكتو. انتهى. ولم أجد في خلق العقل عن علي شيئاً.

وفي ميزاف الذىبي في ترجمة محمد بن فبلف، وفي ذىني أنو محمد بن وىب ذكر ىذا 
من طريقو، وضعفو واهلل أعلم: إف أوؿ شيء خلقو اهلل القلم فأمره فكتب كل  الحديث مروياً 

شيء يكوف، أبو نعيم في الحلية، والبيهقي، وابن النجار عن ابن عباس، انتهى من جمع 
 الجوامع للسيوطي رحمو اهلل من قسم الحروؼ انتهى.
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: حدثنا علي بن عبد اهلل عن قلت: وأخرج محمد بن منصور في أمالي أحمد بن عيسى قاؿ
حسين بن علواف عن أبي خالد عن زيد بن علي، عن آبائو، عن علي، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف أوؿ ما خلق اهلل تعالى القلم، ثم خلق الدواة وىو قولو تعالى: 
شيء ىو كائن إلى يـو القيامة من [، ثم قاؿ: لو خط كل 1}ف َواْلَقَلِم َوَما َيْسطُُروَف {]القلم:

خلق أو أجل أو رزؽ أو عمل إلى ما ىو صائر إليو من جنة أو نار ثم خلق العقل فاستنطقو 
فأجابو، ثم قاؿ لو: أدبر فأدبر ثم قاؿ لو: أقبل، فأقبل، فاستنطقو، فأجابو فقاؿ: وعزتي وجبللي 

ألكلمنك فيمن أحببت  ما خلقت خلقاً أحب إلّي منك، بك آخذ وبك أعطي، أما وعزتي
وألنقصنك فيمن أبغضت فأكمل الناس عقبلً أخوفهم هلل وأطوعهم لو وأنقص الناس عقبًل 

 أخوفهم للشيطاف وأطوعهم لو. انتهى.
وأخرج الترمذي من حديث عبادة مرفوعا بلفظ: إف أوؿ ما خلق اهلل القلم فقاؿ لو: اكتب 

 ألبد.فقاؿ: ما أكتب القدر ما كاف وما ىو كائن إلى ا
وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً بلفظ لما خلق اهلل القلم، قاؿ لو: أكتب فجرى، 
بما ىو كائن إلى قياـ الساعة، ومن حديث ابن عمر مرفوعاً عند الدارقطني، ذكره في الصفات 
ما  بلفظ قاؿ: إف اهلل عّز وجّل أوؿ شيء خلق القلم فأخذ بيده اليمنى وكلتا يديو يمين فكتب

يكوف منو من عمل معموؿ بر أو فاجر رطب أو ياب  فأحصاه عنده في الذكر، ثم قاؿ: إقرأوا 
[ 29إف شئتم: }َىَذا ِكَتابُػَنا يَنِطُق َعَلْيُكْم بِاْلَحقّْ ِإنَّا ُكنَّا َنْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم تَػْعَمُلوَف{]الجاثية:

 انتهى.
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بن مسافر الهذلي ]نا[ يحيى بن حساف، ]نا[ الوليد بن  وأخرج أبو داود في سننو حدثنا جعفر
رباح، عن إبراىيم بن أبي عبلة، عن أبي حفصة، قاؿ: قاؿ عبادة بن الصامت البنو: يا بني إنك 
لن تجد طعم حقيقة اإليماف حتى تعلم أف ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأؾ لم يكن 

وسلم يقوؿ: ))أوؿ ما خلق اهلل القلم، وقاؿ  ليصيبك، وسمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو
 لو: اكتب ، فقاؿ: رب وما أكتب، قاؿ: أكتب مقادير كل شيء حتى تقـو الساعة(( ، انتهى.
ويشهد لصدر الخبر معنى حديث: ))جف القلم على علم اهلل (( ذكره البخاري تعليقاً قاؿ: 

 ))جف القلم بما أنت الؽ (( . وقاؿ أبو ىريرة قاؿ لي النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم:
قاؿ الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وىذا لفظ حديث أخرجو أحمد وصححو ابن حباف من 
طريق عبد اهلل الديلمي عن عبد اهلل بن عمرو سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 



ره يومئذ اىتدى، يقوؿ: إف اهلل خلق الخلق في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابو من نو 
 ومن أخطأه ضل، فلذلك أقوؿ: جف القلم على علم اهلل.

وأخرج أحمد وابن حباف من طريق أخرى عن ابن الديلمي نحوه، وفي آخره فلذلك أقوؿ ىو 
عبد اهلل بن عمرو أي ىو القائل فلذلك أقوؿ: جف القلم بما ىو كائن، ويقاؿ: إف عبد اهلل بن 

ف: سل الحسين بن الفضل عن قولو تعالى }ُكلَّ يَػْوـٍ ُىَو ِفي َشْأٍف طاىر أمير خراساف قاؿ للمأمو 
[ مع ىذا الحديث فأجاب ىي شؤوف يبديها ال شؤوف يبتديها فقاـ إليو، وقبل 29{]الرحمن:

 رأسو إلى أف قاؿ: ووقع جف القلم أيضاً في حديث جابر عند مسلم، وحديث سراقة سيأتي.
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بعض طرقو جفت األقبلـ، وطويت الصحف، وفي حديث عبد اهلل وفي حديث ابن عباس في 
 بن جعفر عند الطبراني في حديث، وأعلم أف القلم قد جف بما ىو كائن.

وفي حديث الحسن بن علي عند الفريابي رفع الكتاب وجف القلم انتهى مختصرًا، وفيو قولو: 
ح المحفوظ ال يتغير حكمو جف القلم، أي: فرغت الكتابة، إشارة إلى أف الذي كتب في اللو 

فهو كناية عن الفراغ من الكتابة ألف الصحيفة حاؿ كتابتها تكوف رطبة أو بعضها وكذلك القلم 
 فإذا انتهت الكتابة جف القلم.

وقاؿ الطبيبي: ىو من إطبلؽ البلـز على الملزـو ألف الفراغ من الكتابة يستلـز جفا في القلم 
 عن مداده.

لقلم أي لم يكتب بعد ذلك شيئاً وكتاب اهلل ولوحو وقلمو من غيبو وقاؿ عياض: معنى جف ا
ومن علمو الذي يستلزمنا اإليماف بو واليلزمنا معرفة صفتو، وإنما خوطبنا بما عهدنا فيما فرغنا 

 من كتابتو أف القلم يصير جافاً لبلستغناء عنو انتهى. بلفظو .
أمامة مرفوعاً بلفظ لما خلق اهلل العقل،  ويشهد بعجز الخبر ما أخرجو الطبراني من حديث أبي

قاؿ لو: أقبل، فأقبل، ثم قاؿ لو: أدبر، فأدبر، فقاؿ: وعزتي وجبللي ما خلقت خلقاً أعجب 
 إلّي منك بك آخذ وبك أعطي، ولك الثواب وعليك العقاب.

(3/542) 

 

: ))لما وأخرج الترمذي من طريق الحسن البصري، قاؿ: حدثني عدة من الصحابة رفعوه بلفظ
خلق اهلل العقل قاؿ لو: أقبل ، فأقبل، ثم قاؿ لو: أدبر، فأدبر، ثم قاؿ لو: أقعد، فقعد، ثم 



قاؿ: أنطق، فنطق، ثم قاؿ لو: أصمت فصمت، فقاؿ: ما خلقت خلقاً أحب إلي منك، وال 
، بك أعرؼ، وبك أحمد، وبك أطاع، وبك أعطي، وإياؾ أعاتب، ولك الثواب وعليك  أكـر

 ا أكرمتك بشيء أفضل من الصبر(( وأخرجو أيضاً عن األوزاعي معضبًل، انتهى.العقاب، وم
والحديث قد روي موقوفاً على أمير المؤمنين علي عليو السبلـ كما في رواية المجموع ومرفوعاً  
كما في رواية محمد بن منصور من طريق المجموع، ومن طريق عبادة المرفوعة عند أبي داود 

المجموع على الرفع كما قرر في محلو، ولي  لبلجتهاد فيو مسرح، وىو وغيره فتحمل رواية 
 يدؿ على مسألتين:

)األولى( قولو: ))أوؿ ما خلق اهلل القلم ...(( إلى قولو: ))إلى ما ىو صائر إليو من جنة أو نار 
((، يدؿ على حكمين: األوؿ قولو: أوؿ ما خلق اهلل القلم إلى قولو: وما يسطروف، يدؿ على 

ق خلق اهلل للقلم، ثم خلق اهلل الدواة قضاء وقدر بالقلم في اللوح المحفوظ كل شيء ىو  سب
كائن إلى يـو القيامة، الخبر، وأف ىذا القلم والدواة ىو قولو تعالى: }ف َواْلَقَلِم َوَما َيْسطُُروَف 

بن علي، [، وىو قوؿ أمير المؤمنين علي عليو السبلـ وابن عباس وأبو ىريرة وزيد 1{]القلم:
 وجماعة من المفسرين، قالوا في القلم المذكور في اآلية: ىو الذي كتب بو اللوح المحفوظ.
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وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس قاؿ: }ف{ الدواة والواو للقسم أقسم اهلل 
س عند الخطيب بالقلم لما فيو من البياف لكل ما ىو كائن إلى األبد، وتقدـ قريباً عن ابن عبا

 قاؿ: وىو قلم من نور، طولو كما بين السماء واألرض.
 وفي فتح القدير: وىو واقع على كل قلم يكتب بو .

وقاؿ الحافظ ابن حجر: وقيل أمر اهلل القلم أف يكتب في اللوح ما سيوجد من الخبلئق ذاتاً 
طبلع المبلئكة على ما وصفة وفعبًل وخيراً وشراً على ما تعلقت بو إرادتو، وحكمتو، وذلك ال

سيقع ليزدادوا بوقوعو إيماناً وتصديقاً، ويعلموا من يستحق المدح والذـ فيعرفوا لكل مرتبتو أو 
قدر وعين مقاديرىم تعييناً بيناً ال يتأتى خبلفو بالنسبة لما في علمو القديم المعبر عنده بأـ 

يش عشرين سنة إف حج أو خمساً الكتاب أو معلقاً كأف يكتب في اللوح المحفوظ أف فبلناً يع
وعشرين سنة إف لم يحج، وىذا ىو الذي يقبل المحو واإلثبات المذكورين في قولو تعالى: 

ُـّ اْلِكَتاِب{]الرعد: [ أي التي ال محو فيها، وال إثبات 39}َيْمُحو اللَُّو َما َيَشاُء َويُػْثِبُت َوِعْنَدُه ُأ
ـر فيها.. إلى أف قاؿ: وفي كبلمو داللة أف المعلق والمبـر  فبل يقع محواً فيهاً إال ما يوافق ما أب

 كل منهما سبق ذكره في اللوح غير قابل للمحو.



نعم المعلق في الحقيقة مبـر بالنسبة إلى علمو تعالى فتغييره بالمحو إنما ىو من الترديد الواقع 
أحد الشيئين الذي في اللوح إلى تحقيق األمر المبهم الذي ىو معلـو في أـ الكتاب أو محو 

 لي  في علمو تعالى، فتأمل فإنو دقيق بالتحقيق حقيق. انتهى.
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وما دؿ عليو الخبر ىو الشهير بمسألة القضاء والقدر أي التقدير اللذين قد شاع وذاع وقوع 
الخبلؼ بين الناس فيهما وانتشرت أقوالهم وحججهم سلفاً وخلفاً وامتؤلت بطوف مؤلفات 

ي مشارؽ األرض ومغاربها وكثر فيها أغاليط كثير من الناس عند المناظرة، وزلت أقداـ العلماء ف
الجبرية القدرية، ومن اعتقد عقيدتهم، أو ذىب مذىبهم، فضلوا وأضلوا وما ربك بغافل عما 
يعملوف لتكذيبهم للقدر الذي ىو علم اهلل بما سيكوف، وتقدـ في الحديث الحادي عشر، من 

سبعة الذين لعنهم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فلعنهم اهلل وذكر ىذا في حديث ال
 -منهم، والمكذب بقدر اهلل وىم القدرية، لقولهم: إف اهلل ال يعلم الحوادث إال بعد وقوعها 

مع ما في حكمتو تعالى وتقديره من خلقو لؤلشرار والضوار  -تعالى اهلل عما يقولوف علواً كبيراً 
حن وإيبلـ األطفاؿ، والحيواف، وتخلية األشرار والظلمة وتمكينهم وتمحيص واألسقاـ والم

المؤمنين، إلى غير ذلك مما يجب علينا اإليماف بو وال يلزمنا معرفة صفتو لما تقدـ في 
الحديث الحادي عشر من ىذا كبلـ أمير المؤمنين أنو سر من أسرار اهلل وإنو بحر عميق وطريق 

ية الترمذي وغيره مما ذكره المؤلف رضي اهلل عنو في المزف الماطر مظلم، وذكرنا ىنالك روا
على الروض الناظر في آداب النماظر، قاؿ: وذكره في الجامع الكافي عن الحسن بن يحيى، 
ومحمد بن منصور، وفيو: قاؿ الحسن بن يحيى، ثم إف أمير المؤمنين أخذ طهورًا، ثم قاؿ: أين 

أنا يا أمير المؤمنين، فقاؿ أمير المؤمنين: أخبرني عنك خلقك  السائل عن القدر، فقاؿ الرجل: 
 كما شاء أف يخلقك، أو كما شئت؟ قاؿ: كما شاء، قاؿ: فأخبرني عما تأتي بو
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يـو القيامة من عمل بما شاء اهلل أو بما شئت؟ قاؿ:بما شاء اهلل، قاؿ:فأخبرني عما يصيرؾ اهلل 
هلل أو إلى ما شئت، قاؿ: إلى ما شاء، قاؿ: فهل ]جعل[ إلى أحد إليو يـو القيامة إلى ما يشاء ا
 شيئاً من المشيئة.. انتهى.

وبينا ىنالك تكذيبهم بالقدر، وقد بينا في الحديث قبل ىذا أنهم القدرية وبين الخبر أنهم 



مجوس ىذه األمة، وبّين أحكامهم في الدنيا مع غيرىم، وحكم الغير معهم وما نزؿ في القرآف 
م بتسميتهم مجرمين وحكم حالتهم في الدنيا، وفي اآلخرة، وما يقاؿ لهم ىنالك، وبينا بقية فيه

أحكامهم ومذاىبهم القبيحة الذميمة وبطبلنها مع ما سنذكر قريباً ما يؤيد ما تقدـ، تعالى اهلل 
نفاه كما عما قالوه علواً كبيرًا، وعلى ما ذكرنا من تفسير القدر بعلم اهلل السابق، فالمذمـو من 

ذكرنا وأف فسر بالجبر واإلكراه فالمذمـو من أثبتو، وفيو داللة على صدؽ البعث بعد الموت 
إلى سعيد وشقي، وصدؽ الوعد والوعيد بعد الحساب وبانقبلب العالم إلى فريقين كما قاؿ 

ذلك كتاباً وسنة  [، واألدلة على كل7تعالى: }َفرِيٌق ِفي اْلَجنَِّة َوَفرِيٌق ِفي السَِّعيِر {]الشورى:
أكثر من أف تحصى، وما ذكرنا في تقدير القضاء والقدر أنهما عبارة عن علم اهلل السابق 

المحيط المحصى لكل شيء يكوف على ما ذكرناه أوال، ىو قوؿ كل الصحابة فمن بعدىم من 
أىل العدؿ والتوحيد المعبر عن ذلك بقولهم: علم اهلل سابق أي سابق على وجود كل كائن 
يكوف من أفعالو تعالى، ومن أفعاؿ عباده غير سائق بمعنى أنو لي  في قضاء اهلل وقدره إجبار 
العبد وإلزامو وقهره على فعل ما قد علم اهلل وقوعو منو ألف علم اهلل السابق ىو بما سيفعلو 

 العبد
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لحاكم أبو سعيد في كتابو باختياره لما ذكرنا من األدلة على ذلك كتاباً وسنة، ولداللة ما ذكره ا
 جبلء األبصار.

وأخرج ابن عساكر، واللفظ للحاكم فيما اشتمل عليو كبلـ أمير المؤمنين في الرد على القدرية، 
وبياف من ىم، قاؿ: وقد بين أمير المؤمنين عليو السبلـ ذلك على وجو ال يبقى معو ريب فيما 

أبو بكر محمد بن أحمد الدينوري، قاؿ: أخبرنا الشيخ أبو حامد أحمد بن محمد قاؿ: حدثني 
حدثني أبو منصور عبد اهلل بن محمد العمري، قاؿ: قرأت على أبي بكر أحمد بن عبد اهلل بن 
عبد المؤمن المكي بها في سنة ثبلث وثبلثمائة قاؿ: قرأت على أبي بكر أحمد بن عبد اهلل بن 

أت على أبي العباس أحمد بن إبراىيم عبد المؤمن المكنى ربا في سنة ثبلث وثبلثمائة، قاؿ: قر 
الكندي، قاؿ: حدثني الحضرمي أبو جعفر محمد بن عبد اهلل الكوفي عن الحسن بن زياد 
الكوفي عن محمد بن إسحاؽ الكندي، عن اإلماـ أبي الحسين زيد بن علي، عن أبيو، عن 

شهد الوقعة، فقاؿ: جده، قاؿ: لما رجع أمير المؤمنين عليو السبلـ من صفين قاـ إليو شيخ قد 
يا أمير المؤمنين أخبرنا عن مشينا إلى الشاـ أكاف بقضاء وقدر، فقاؿ عليو السبلـ: والذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة ما وطئنا موطئاً وال ىبطنا وادياً وال علونا تلعة إال بقضاء وقدر، فقاؿ الشيخ: 



ئاً، فقاؿ أمير المؤمنين عليو عند اهلل أحتسب عنائي ومسيري، واهلل ما أرى لي من األجر شي
السبلـ: بل قد عظم اهلل لكم األجر في مسيركم، وأنتم سائروف، وفي منصرفكم وأنتم 

منصرفوف، ولم تكونوا في شيء من حاالتكم مكرىين وال إليها مضطرين، فقاؿ الشيخ: وكيف 
 ال نكوف مضطرين والقضاء والقدر ساقانا ؟ فقاؿ
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لك ظننت قضاء ال زماً وقدراً حتماً، لو كاف كذلك لسقط الثواب والعقاب، أمير المؤمنين: لع
وسقط الوعد والوعيد، واألمر والنهي، وما كانت من اهلل الئمة لمسيء وال محمدة لمحسن، 
ولم يكن المحسن أولى بثواب اإلحساف من المسيء، وال المسيء أولى بعقاب اإلساءة من 

األوثاف، وجنود الشيطاف وخصماء الرحمن، وشهود الزور، المحسن، تلك مقالة إخواف عبدة 
وأىل العمى عن الصواب وىم قدرية ىذه األمة، ومجوسها، إف اهلل تعالى أمر بالخير تخييرًا 

ونهى عن الشر تحذيراً وكلف يسيرًا، لم يُػْعَص مغلوباً، ولم يَُطع مكرىاً، ولم يرسل الرسل عبثاً، 
بينهما باطبلً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من ولم يخلق السموات واألرض وما 

النار، فقاؿ الشيخ: فما القضاء والقدر اللذاف ما سرنا إال بهما؟ فقاؿ عليو السبلـ: األمر من 
[ فمضى 23اهلل والحكم، وقرأ صلوات اهلل عليو: }َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تَػْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه {]اإلسراء:

 ورًا، وىو يقوؿ أبياتاً منهاً:الشيخ مسر 
 أنت اإلماـ الذي نرجوا بطاعتو

 
 يـو النشور من الرحمن رضوانا

 
 أوضحت من ديننا ما كاف ملتبساً 

 
 جازاؾ ربك عنا فيو إحسانا

 
 انتهى.

وروي من طريق محمد بن زكريا العبلئي: حدثنا العباس بن بكار، حدثنا أبو بكر الهذلي، عن 
 ف: ضعيف.عكرمو، قاؿ في الميزا

 وقد ذكره ابن حباف في كتاب الثقات، وقاؿ: يعتبر العبلئي إذا روى عن ثقة.



 وقاؿ ابن مندة: تكلم فيو.
وقاؿ الدارقطني: يضع الحديث، وساؽ حديثين كذب أحدىما واآلخر معضل، وشيخو أبو 

 العباس بن بكار.
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 والمناكير.قاؿ الدارقطني: وقاؿ العقيلي: الغالب على حديثو الوىم 
 قلت: قد توبع عليو من جهة الحاكم وابن عساكر فقوي إسناده بسنديهما.

قاؿ ابن العربي: في ىذا الحديث من أصوؿ الدين السلوؾ من مجاري القدر، وذلك ال يناقض 
العمل في الطاعات، وال يمنع التحرؼ في االكتساب، والنظر لقوت غٍد وإف كاف ال يتحقق أنو 

 ال يبلغو.
 ابن عبد البر: ىذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أىل العلم. انتهى.وقاؿ 

وذكره الديلمي في قواعد عقائد آؿ محمد ثم قاؿ: فانظر كيف أطلق عليو السبلـ أوؿ كبلمو 
وأراد بذلك األمر من اهلل والحكم، فلما عرؼ أف األمر قد التب  على الشيخ وأنو ظن ما 

ك بجبر من اهلل واضطرار بينو لو بأوضح بياف، وأقاـ عليو أقوى ذىب إليو المجبرة من أف ذل
برىاف، ونبو أف القضاء منقسم إلى معاف، وتقدـ في التعزير عن عمر أنو أتي بسارؽ فقاؿ: ما 
حملك على ىذا؟ فقاؿ: قضاء اهلل وقدره، فضربو ]ثبلثين[ سوطاً وقطع يده، فقاؿ: قطعت 

 يدؾ بسرقتك، وضربتك لكذبك.
ابن عباس: أنو سئل عن القدر؟ فقاؿ: من أضاؼ إلى اهلل ما تبرأ منو وتنزه عنو، فقد  وروي عن

 افترى عليو إثماً عظيماً.
وروي عن ابن عمر: أنو أتي إليو بسارؽ، وقد قطعت يده، فقاؿ: ما حملك على سرقتك؟ 
سائر  فقاؿ: قضاء اهلل وقدره. فقاؿ: كذبك على اهلل أعظم من سرقتك، وقد روي مثل ذلك عن

 الصحابة.
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 ]نقوالت ضعيفة من زيادات الجامع الكافي[
وذكر في الجامع الكافي في باب القدر والمشيئة واإلرادة : قاؿ محمد في كتاب أحمد: قلت 
ألبي عبد اهلل أحمد بن عيسى: ىل المعاصي بقضاء وقدر؟ قاؿ: نعم حكم اهلل أف سيكوف ما 



وكاف أحمد يثبت القدر خيره وشره، ويقوؿ: اإليماف من مّنُة سبق في علمو من أفعاؿ العباد، 
اهلل على أوليائو وتوفيق وعصمة لتصديق علمو السابق الذي ال يبطل بعد الحجة بصحة العقل، 
قاؿ محمد: قلت ألحمد بن عيسى: إف قوماً يزعموف أف علم اهلل ال يضر وال ينفع، قاؿ: بلى، 

نفع، قاؿ محمد: سألت أحمد بن عيسى عن القدر الذي نهي واهلل إف علم اهلل السابق ليضر وي
ما ىو؟ فقاؿ: من زعم أف المشيئة إليو، وقد سئل علي عن ذلك، فقاؿ: من زعم أف اهلل شاء 
لعباده الطاعة فلم تنفذ مشيئتو، وسألهم إبلي  المعصية فنفذت مشيئة إبلي ، فقد وىَّن اهلَل 

هلل منو يـو القيامة.. إلى أف قاؿ: وقاؿ الحسن بن يحيى: في ملكو وجوَّره في حكمو وبرئنا إلى ا
أجمع آؿ رسوؿ اهلل أنو من أحسن فللو عليو المنة، ومن أساء فللو عليو الحجة في إساءتو 

 وغير معذور في معصيتو، ولن يخرج الخلق من قدرة اهلل وتدبيره.
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ملوف قبل أف يعملوا وعرفهم طاعتو وقاؿ الحسن ومحمد: إف اهلل خلق العباد، وعلم ما ىم عا
وأمرىم بها، وأعانهم عليها، وعرفهم معصيتو ونهاىم عنها، وأغناىم عنها، وذمهم على فعلها، 
وجعل لهم السمع واألبصار واألفئدة والجوارح السليمة من اآلفات، وأقاـ عليهم الحجة 

ب فيهم من الجوارح التي وندبهم إلى المحجة بما أنزؿ في القرآف وجعل فيو من البينات ورك
بها يعملوف وبها يحاسبوف ويسألوف، ثم أخذ بجميع نواصي العباد، فبل يدع شيئاً من مشيئتهم 
وإرادتهم إال بمشيئتو وإرادتو؛ استدالالً على ربوبيتو، وتعبداً للخبلئق بالقدرة، فإذا نوى عبد من 

وتوفيقو، وإف شاء حاؿ بينو وبينو، وما  عبيده خيراً اختار عليو في نيتو، فإف شاء أمضاه لو بعدلو
دعا اهلل إليو، فقد جعل إليو سبيبًل، وما نهى عنو فقد جعل منو بدًا، فمن تم منو اإلقرار، 

وأحسن في األعماؿ كاف في أىل الجنة، ومن تم منو اإلقرار وأساء في األعماؿ حكم عليو 
 وما اهلل بظبلـ للعبيد انتهى. الدياف في فعالو، فإف غفر لو فبفضلو، وإف عذبو فبذنبو،

 وكبلمو يدؿ على إثبات الفعل للعبد، وأف القدر عبارة عن سبق العلم.
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وفيو: قاؿ محمد: فمن علم اهلل منو الطاعة وقبوؿ أمره، واإلنابو إليو وآثر طاعتو وعلم منو 
علم منو المعصية  صدؽ النية في ذلك كلو من اهلل الهداية والمن والتوفيق، وبذلك سعد ومن

وركوب ما نهى عنو وإيثار ىواه على طاعة اهلل استوجب من اهلل الخذالف، والترؾ وبذلك شقي 



ولم يكن لو على اهلل ىداية وال منة وال توفيق، قاؿ: وهلل أف يمن على من يشاء من عباده، 
ْسَمَعُهْم ويتفضل عليو فيوفقو ويهديو، قاؿ تعالى: }َوَلْو َعِلَم اللَُّو ِفيِهْم خَ  ََ ًرا اَل يػْ

[، وقاؿ: 17[، وقاؿ: }َوالَِّذيَن اْىَتَدْوا زَاَدُىْم ُىًدى َوآتَاُىْم تَػْقواُىْم{]محمد:23{]األنفاؿ:
[، وقاؿ: }فَػَلْوالَ َفْضُل اللَِّو َعَلْيُكْم َورَْحَمُتُو َلُكنُتْم ِمَن 105}َيْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِو َمْن َيَشاُء {]البقرة:

[، وقاؿ: }َوَلْوالَ َفْضُل اللَِّو َعَلْيُكْم َورَْحَمُتُو َما زََكا ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َأَبًدا 64{]البقرة: اْلَخاِسرِينَ 
[، وقاؿ: }َحبََّب ِإلَْيُكُم اإِليَماَف َوزَيػََّنُو ِفي قُػُلوِبُكْم وََكرََّه 21َوَلِكنَّ اللََّو يُػزَكّْي َمْن َيَشاُء{]النور:

[، وقاؿ: }َوَلَقْد َفضَّْلَنا 7َر َواْلُفُسوَؽ َواْلِعْصَياَف ُأْولَِئَك ُىُم الرَّاِشُدوَف{]الحجرات:ِإلَْيُكُم اْلُكفْ 
[، وقاؿ: }انظُْر َكْيَف َفضَّْلَنا بَػْعَضُهْم َعَلى بَػْعٍض 55بَػْعَض النَِّبيّْئيَن َعَلى بَػْعٍض {]اإلسراء:

بَلِئَف اأَلْرِض َورََفَع بَػْعَضُكْم فَػْوَؽ بَػْعٍض َدرََجاٍت [، وقاؿ: }َوُىَو الَِّذي َجَعَلُكْم خَ 21{]اإلسراء:
ُلوَُكْم ِفي َما آتَاُكْم{ ]األنعاـ:  [، وقاؿ: }َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ 165لَِيبػْ
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ْعُبُدوِف {]الذاريات* [، إلى أف قاؿ: فلي  أحد يناؿ طاعة اهلل إال بيدي امتنانو 56َواإِلنَ  ِإالَّ لِيػَ
ورحمتو، ولي  أحداً أعلى منزلة عند اهلل من حبيبو محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم  وفضلو

وأنبيائو عليهم السبلـ، وقاؿ تعالى لنبيو محمد: }ُقْل الَ َأْمِلُك لِنَػْفِسي نَػْفًعا َوالَ َضرِّا ِإالَّ َما َشاَء 
اِعٌل َذِلَك َغًدا ،ِإالَّ َأْف َيَشاَء [، وقاؿ: }َوالَ تَػُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنّْي فَ 188اللَُّو{]األعراؼ:
[، وقاؿ نوح: }َوالَ 88[، وقاؿ شعيب: }َوَما تَػْوِفيِقي ِإالَّ بِاللَِّو {]ىود:23،24اللَُّو{]الكهف:

[، وقاؿ 34يَنَفُعُكْم ُنْصِحي ِإْف َأرَْدُت َأْف َأنَصَح َلُكْم ِإْف َكاَف اللَُّو يُرِيُد َأْف يُػْغِوَيُكْم{]ىود:
مَّارٌَة بِالسُّوِء ِإالَّ َما رَِحَم رَبّْي{]يوسف: يوسف: ََ [، وقاؿ 53}َوَما أُبَػرُّْئ نَػْفِسي ِإفَّ النػَّْفَ  اَل

[، وقالت المبلئكة: 44مؤمن آؿ فرعوف: }َوأُفَػوُّْض َأْمِري ِإَلى اللَِّو ِإفَّ اللََّو َبِصيٌر بِاْلِعَباِد{]غافر:
[، وقاؿ أىل 30إلى قولو: }ِإنّْي َأْعَلُم َما الَ تَػْعَلُموف{]البقرة: }َأَتْجَعُل ِفيَها َمْن يُػْفِسُد ...{

[، وقاؿ أىل النار: }رَبػََّنا َغَلَبْت 43الجنة: }َوَما ُكنَّا لِنَػْهَتِدَي َلْوالَ َأْف َىَدانَا اللَُّو {]األعراؼ:
َنا ِشْقَوتُػَنا {]المؤمنوف: زَيػَّْننَّ َلُهْم ِفي اأَلْرِض [، وقاؿ إبلي : }َربّْ ِبَما َأْغَويْػتَ 106َعَليػْ َُ ِني اَل

ُهُم اْلُمْخَلِصيَن{]الحجر: ْغِويَػنػَُّهْم َأْجَمِعيَن ، ِإالَّ ِعَباَدَؾ ِمنػْ َُ [، وقاؿ اهلل إلبلي : 39،40َواَل
 }ِإفَّ ِعَباِدي لَْيَ  َلَك َعَلْيِهمْ 
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 [.42ُسْلطَاٌف {]الحجر:
[، وقد 23لعباد فقاؿ: }ِبَما ُكْنُتْم تَػْعَمُلوَف {]يون :قاؿ محمد: وقد نسب اهلل األعماؿ إلى ا
 أقدرىم عليها باآللة وتسليم الجوارح.

وقاؿ الحسن ومحمد: وللعباد أفعاؿ، وإرادات نسبها إليهم وعلم اهلل وإرادتو ومشيئتو محيطة 
وخلقهم بإرادتهم ومشيئتهم فبل يكوف منهم إال ما أراد وعلم أنو كائن منهم، وقد أراد خلقهم 

بعد علمو بما ىو كائن منهم، وأنو ال يكوف منهم إال الذي كاف، وقد سبق في علمو أنو يكوف 
 منهم مؤمن وكافر ومطيع وعاص وشقي وسعيد، وفريق في الجنة، وفريق في السعير.

وأطاؿ الكبلـ في ذلك إلى أف قاؿ: وروى محمد بإسناده عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
 )أعماؿ العباد كلها على مشيئة اهلل وإرادتو ((.أنو قاؿ: )

وعن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ في خطبتو: ))إف اهلل حد حدوداً فبل تعتدوىا ، 
وفرض فرائض فبل تنقصوىا، وحـر محاـر فبل تنتهكوىا، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها 

ى أف قاؿ: وكل ذلك يدؿ على ما ذكرنا من نسياناً فبل تكلفوىا رحمة من اهلل فاقبلوىا(( ، إل
تفسير القدر، وما المراد بو، وأف أفعاؿ العباد خيرىا وشرىا منهم، وصدؽ الوعد والوعيد وىو 

 مذىب الصحابة فمن بعدىم، ومن تبع ىديهم.. انتهى مختصرًا.
تعلق بهما وكل ىذه األدلة من حجج أىل العدؿ والتوحيد ناطقة أف المراد بالقضاء والقدر وما ي

من المشيئة واإلرادة ىو علم اهلل السابق قبل كل شيء بكل كائن يكوف وبما سيقع من العباد 
من خير وشر باختيارىم، وىذا ىو الذي يوجب اإليماف بالقدر خيره وشره أي أف اهلل عالم 

 بأفعاؿ الخير منهم وبأفعاؿ الشر منهم.
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 ب[]كبلـ المقبلي في مسألة القدر والكس
وقد أغنى كبلـ المحقق المقبلي ما في غصوف ىذه المسألة من الخبلؼ، والرد عليهم فلنذكره 
برمتو، ذكره في )أبحاثو المسددة( في عد غلطات الخواص في معنى القدر والقدرية ما لفظو: 
فمنها القدر لما يقدره اهلل سبحانو من وقوع الحادثات على حسب علمو ويكتبو، وقد جاء 

تقدير كل شيء وكتب كل شيء من فعلو تعالى، ومن فعل المخلوؽ فمن أنكر القدر، السمع ب
وقاؿ: األمر آنف أي لي  بمقدر وال مكتوب، فإف أراد إنكار العلم كما يعزى إلى ىشاـ وبعض 
الفبلسفة من إنكار العلم بالمتغيرات فبل شك إنو انكار ما علم من ضرورة الدين، وإف أثبت 

دير أو التقدير والكتب في اللوح فهو من سفسطة المتشرعة أو التائهين الذين العلم وأنكر التق



يردوف المعلومات السمعية إلى آرائهم المخذولة ومنعو في الجملة إبلو أنوؾ، كما قاؿ الشافعي 
رحمو اهلل: إف أثبتوا العلم فقد حجوا أنفسهم. وقد ذكر جماعة من العلماء أف ىؤالء انقرضوا 

 د من حدود المائتين، والحمد هلل.لم يتبعهم أح
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ثم إف المعتزلة واألشاعرة حين اختلفوا في فعل العبد ىل أقدره اهلل عليو أـ يخترعو اهلل تعالى، 
فالعبد محل فقط فسمى كل منهم خصمو بالقدرية لنفي القدرة عن العبد أو إلثباتها، وىو بعد  

و التوصل إلى تقبيح بعضهم بعضاً بأحاديث ذـ كونو اصطبلحاً سمج المأخذ إنما حملهم علي
القدرية، فأساؤوا الصنع مع المخلوؽ وحرفوا كبلـ الشارع بتفسيره باصطبلحهم ولم أر قط من 
نبو على ىذا وكل من لو أدنى أىلية في النظر يعرؼ ىذا ببل تنبيو، فمن سكت عنو بعد علمو 

عما ال عذر عنو.. انتهى، ولفظ ما ذكر  فقد خاف في دينو، ومن لم يلتفت لو أصبلً فقد أعرض
فيما ألحق )بأبحاثو في بحث القدر والعلم( في المثاؿ الثالث عشر بلفظ: كل حادث ناشئ 
عن اختيار المختار، ولو توسط كإحراؽ النار وىوي الثقيل، وكل حادث منتقل في أحواؿ 

زء على ما سيوقعو عليو اإلمكاف والعلم القديم محيط لجميع ذلك والقادر العليم مبق لكل ج
المختار الباري والمخلوؽ فذلك ال بقاء مع تفصيل العلم للجزئيات ىو المسمى بالتقدير، وقد  
كتب اهلل كل جزئي على أي حاؿ وقع والكتب يتضمن التقدير بالمعنى المذكور قطعاً فالكتب 

لبلختيار، فالتقدير  والتقدير على حسب العلم والعلم على حسب الحقائق عليو، والحقائق تابعة 
[ ألف القليل محدود والكثير كالمطلق 7كالتحديد وكأف منو }َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِو ِرْزُقُو {]الطبلؽ:

[ أي 87والمبسوط الذي ال نظر إلى حده لسعتو ومثلو }َفَظنَّ َأْف َلْن نَػْقِدَر َعَلْيِو {]األنبياء:
مقدر وتواتر شرعاً تقدير اهلل لجميع نضيق عليو، فعلى ما ذكرنا وكل حادث على أي وجو 
 األشياء ولو لم يجيء ذلك في الشرع لكاف في إدراؾ
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العقل كفاية، كما ذكرنا لك، وجرى فضل اهلل سبحانو بإرداؼ الحجة الشرعية للعقلية، وإذا 
يحكى حققت ىذا فما ينبغي أف يختلف في القدر بالمعنى المذكور وال نعلم فيو مخالفاً إال ما 

عن بعض القدماء أنهم قالوا: األمر آنف، ومن أنكر ذلك لزمو إنكار العلم ولذا قاؿ الشافعي: 
 إذا أثبتوا العلم فقد حجوا أنفسهم.



قالوا: وقد انقرض ىؤالء قبل عصر الشافعي، فهذا ىو الصراط المستقيم، لكنو وسوس لهم 
ق وقررىا على ما علم أنها ستكوف عليو الشيطاف بما خبطهم فقالوا: إذا كاف اهلل قد قدر الحقائ

فبل يمكن فيها تقديم وال تأخير، وكذلك قالوا في العلم أيضاً إال إنهم لهجوا بذلك في القدر 
خاصة عامتهم وخاصتهم بخبلؼ العلم فإنو يورده األبلو أو من يريد اإللباس ىذا بحسب ما 

تابع للحقائق التابعة لبلختيار، ثم إف وقع منهم، وإال فبل فرؽ بين العلم والقدر إذ كل منهما 
المجبرة لما كابروا الفطرة التي فطر اهلل الناس عليها ورموا الشرع والعقل، وافتروا الجبر، وجدوا 
لهذا السؤاؿ ترويجاً لباطلهم، فقالوا بذلك قلنا: بنفي اختيار العبد وقد وافقونا أف أفعاؿ اهلل 

ختيار عنو تعالى، وقد وجد بها الزنديق ابن عربي فرصة مقدرة أيضاً فلزمهم ما لزمهم نفي اال
فنفى االختيار برمتو وىذا مذىب الفبلسفة وىم أصل ضبلالت من ضل من المتكلمين 

والجبرية ألصق الناس بهم وأشدىم استهتاراً بشبههم فلزمهم ما ذكر، فابن عربي ال يتستر ألنو 
قل، وقد بينا شيئاً من جهاالتو في العلم مهتم بأف ينصر كل فاحشة مما قيل ويخترع ما لم ي

 الشامخ.
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وأما األشاعرة فقالوا: نحن ننفصل عن الفبلسفة بأنا نثبت االختيار للعبد بأف يقسم فعلو إلى 
خلق وىو هلل، وإلى كسب وىو للعبد، وىو المسمى باالختيار، قيل لهم: وىذا الكسب من 

لى سلفهم الفبلسفة بنفي االختيار، ونفي الحكمة لذلك كما أوجده، قالوا: اهلل سبحانو فعادوا إ
 حققناه في الكتاب المذكور.

ولما رأت المعتزلة نهج الجبرية بالقدر واتهامهم أنو بمعنى الحتم واإللزاـ قالوا: ظهر الفساد في 
البر والبحر بهذه الشبهة، وغلب األوباش، وضل بذلك المعاصروف فما بقي إال أف يمنع أطبلؽ 
القدر فبل يتكلم بو إال مقيداً بما يزيل ىذا الرىج الفاسد، وىذا مبين في )الكشاؼ(، وفي عدة 
مواضع، وفي كتب المعتزلة مختصراتها ومطوالتها يقولوف: ال يجوز إطبلؽ القوؿ بالقدر، ولم 
أف ينفوا القدر مطلقاً كما يفتريو عليهم الجبرية، وىذا عندي خطأ من المعتزلو فإنهم أوىموا 

الحتم أحد مباني القدر وىو أفحش الخطأ، وأكذب القوؿ، وأعظم االفتراء، وكفى لمن انقاد 
 لذلك أف يلزمو في حق اهلل تعالى بين أفعالو تعالى مقدرة باالتفاؽ وبداللة العقل والشرع.

نعم قد اصطلح نفر من المعتزلة والجبرية على تسمية كل منهما لصاحبو بالقدري من إثبات 
، ونفيها ثم صرفوا الذـ في الحديث إلى ذلك ففسروا باصطبلحهم المجرد وصنعهم القدر

 المفترى وىو شيء من جن  اللعب.



وأما االحتراز المذكور فعلينا أف نقيم كتاب اهلل وسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
الت المبطلين، ونفهمهما بحسب اللساف العربي وال علينا أف نتشاغل بتحريف المحرفين وجها

 وهلل نشواف حيث يقوؿ:
 أوكلما عوت الكبلب أجبتها

 
 تاهلل ال أصبحت كلباً عاويا
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 انتهى.
قلت: وقد أغنى كبلمو مع ما تقدـ عن جميع ما دونو العلماء في مؤلفاتهم الطويلة والمتوسطة 

ؿ والهداية والتزمين، والمختصرة في مسألة الباب، وما يتعلق بها من اإلرادة والمشيئة والضبل
وأقرب إلى الفهم من جعلهم كل واحدة منها مسألة مستقلة ليكوف أقرب إلى الفهم، وإال فكلها 
داخل في مسألة أفعاؿ العباد التي ىي، وخلق األشرار والضوار، وتمكين العصاة وأىل البغي 

ضّلوا مع ما في  والفساد السبب لضبلؿ كثير من الضبّلؿ، وىبلؾ كثير من الجهاؿ، فضلوا وأ
كبلـ المحقق المقبلي، ومن تقدمو من بياف الدين القويم، والصراط المستقيم في مسألة الباب 
ومايتعلق بها، وبياف الخبلؼ ورد أقوالهم، وبطبلف حججهم، وسقوط مذاىبهم مع ما سنذكر 

 من الكبلـ الذي ال يستغنى عنو منحصراً في ثبلث مسائل:
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 ]المشيئة[
ولى( في المشيئة: أحسن ما يقاؿ في ذلك ما وجدت بخط موالنا الوالد العبلمة الحجة )األ

)ولكن  -أي في الجامع الكافي-أحمد بن محمد بن يحيى السياغي رضي اهلل عنو على قولو 
يقاؿ شاء أف يعصوه( قاؿ: كتب عليو اإلماـ الناصر عبد اهلل بن حسين بن المهدي عباس في 

ع الكافي، قاؿ: أقوؿ قولو، ولكن يقاؿ شاء أف يعصوه، ولو أجرى ىامش بعض نسخ الجام
على ظاىره للـز منو إبطاؿ صرائح القرآف كقولو تعالى بعد تعديد بعض السيئات: }ُكلُّ َذِلَك  

، }َوَما [31[، }َوَما اللَُّو يُرِيُد ظُْلًما لِْلِعَباِد {]غافر:38َكاَف َسيُّْئُو ِعْنَد رَبَّْك َمْكُروًىا {]اإلسراء:
[، }يُرِيُد اللَُّو ِبُكُم اْلُيْسَر َوالَ يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر 108اللَُّو يُرِيُد ظُْلًما ِلْلعاَلِميَن {]آؿ عمراف:



[، والمعاصي من أعظم العسر فلو بقي ىذا الكبلـ على ظاىره للـز أف تكوف 185{]البقرة:
 ضين وىو محاؿ.المعصية مرادة وغير مرادة فيكوف فيو اجتماع النقي
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إذا عرفت ىذا فنقوؿ: معناه:شاء أقدارىم على المعصية بمعنى: مكنهم، وخلق لهم القوة 
والقدرة التي فعلوا بها المعصية، أو يقاؿ: لما خلى بينهم وبين فعل المعصية مع القدرة على 

علوف كانت كأنها منعهم جعل التخلية مشيئة، أو يقاؿ: لما خلقهم وأوجدىم مع علمو بما سيف
إرادة ومشيئة، وىذه وجوه لم يمنع منها عقل وال شرع بل صحيحة ال سيما عند من يشترط من 
األصوليين في النهي أف يكوف الناىي مريداً لترؾ ما يتناولو النهي، كما ىو الحق المقرر في 

ونو فعل موضعو، فيكوف كل محـر مراد تركو من حيث كونو منهياً عند مراد فعلو من حيث ك
العبد فيتحد متعلق الكراىة وعدمها؛ فيكوف محاؿ، وإف اختلفت الحيثية، ولعل ما حكاه من 
إجماع أىل البيت عليهم السبلـ عقيبو من نسبة الفعل إلى العبد، ولزـو الحجة على العاصي، 

 وأنو غير معذور في معصيتو انتهى.

(3/561) 

 

بن مطهر عقيبو، من خطو نقلت ما لفظو: ال قاؿ من خطو: وكتب عليو سيدي العبلمة يحيى 
يخفى أف التأويل خبلؼ الظاىر، وقد حمد اهلل إبراىيم حين صدؽ الرؤيا والمشيئة واإلرادة من 

َرِفيَها فَػَفَسُقوا  واد واحد، وقد قاؿ تعالى: }َوِإَذا َأرَْدنَا َأْف نُػْهِلَك قَػْريًَة َأَمْرنَا ُمتػْ
لزمخشري أمرناىم بالفسق بدليل: }فَػَفَسُقوا{ ثم سأؿ: كيف لم [ فإنو قدر ا16ِفيَها{]اإلسراء:

يقدر أمرناىم بالطاعة ففسقوا، وأجاب بأنو خبلؼ الظاىر ثم سأؿ: ىبل كاف العلم بأنو ال يأمر 
بالفحشاء دليبلً على أف المراد أمرناىم بالخير، وأجاب بأنو ال يصح ألف فسقوا بدافعو، وقاؿ: 

َأْف َيهِديَُو َيْشَرْح َصْدرَُه لئِلْسبلَـِ ومن يرد أف يضلو يجعل صدره ضيقا }َفَمْن يُرِِد اللَُّو 
[، 2[، وقاؿ: }ُىَو الَِّذي َخَلَقُكْم َفِمْنُكْم َكاِفٌر َوِمْنُكْم ُمْؤِمٌن {]التغابن:125حرجا{]األنعاـ:

لوه لكنهم وآيات المشبو كثيرة ولو شاء ربك ما فعلوه، فإف التقدير فإف شاء عدـ فعلهم ما فع
فعلوا فلم يشأ عدـ فعلهم، وإذا لم يشأ عدـ فعلهم كاف شائياً لفعلهم إذا ال واسطة انتهى 

 بلفظو.
 وفي االنتصاؼ على الكشاؼ: إال من غير اإلرادة على قاعدة أىل الحق، واهلل الموفق. انتهى.



(3/562) 

 

مجاز حيث قاؿ: إف حقيقة ورد بأنو ال يكوف كذلك إال إذا كاف األمر حقيقة، وقد صرح بأنو 
أمرىم بالفسق أف يقوؿ لهم أفسقوا وىذا ال يكوف فبقي أف يكوف مجازًا، ووجو المجاز أف 

صب عليهم النعمة صباً فجعلوىا ذريعة إلى المعاصي، واتباع الشهوات، فكأنهم مأموروف بذلك 
إيثار الطاعة  إلى أف قاؿ: كما خلقهم أصحاء أقوياء وأقدرىم على الخير والشر وطلب منهم

 على المعصية فآثروا الفسوؽ فلما فسقوا حق عليهم القوؿ، وىو كلمة العذاب فدمرىم. انتهى.
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)الثانية(: اختلفت أقواؿ المعتزلة، واألشاعرة والجبرية وكثير من الفرؽ اإلسبلمية في فعل العبد 
حسن ما يقاؿ في ىذه المسألة ما واالستطاعة اختبلفاً كثيرًا، ومناظرات وقعت بينهم كثيرة، وأ

في ىامش الجامع الكافي بخط سيدي العبلمة الحجة: أحمد بن محمد بن يحيى السياغي 
رضواف اهلل عليو ما لفظو: إعلم أف مفهـو مراد األئمة والمحققين في مسألة األفعاؿ من السلف 

وؿ قولو تعالى: }ِإيَّاَؾ نَػْعُبُد ىو التوسط ومعناه أف للفعل نسبة إلى العبد، ونسبو إلى اهلل وىو مدل
[ فهي عبادة من العبد وإعانة من اهلل تعالى، وال قواـ ألحدىما 5َوِإيَّاَؾ َنْسَتِعيُن {]الفاتحة:

بدوف اآلخر، وىذا التوسط ىو جماع األدلة العقلية والنقلية، وبو تدفع الشبهة الجبرية 
ـ الحرمين ، وتكلم في ذلك بما حاصلو والمعتزلية، وقد ماؿ إلى ذلك جماعة األشاعرة كإما

تصويب القولين حتى قاؿ بعض األشاعرة: إف إماـ الحرمين قد خالف أبا الحسن األشعري، 
فقاـ باالنتصار لو جماعة من األشاعرة، وألف بعضهم كتاباً سماه االنتصار إلماـ الحرمين، وىو 

من الحجج القرآنية وغيرىا ما ال  مجلد لطيف قد طالعتو، وىو قويم النظر والمعنى، وأورد فيو
مزيد عليو، وقد ماؿ إلى ذلك سعد الدين التفتازاني في شرح منظومتو في العقيدة، وتمثل بقوؿ 

 الشاعر:
 تنكب عن طريق الخير واحذر

 
 وقوعك في مهاوي االعتزاؿ

 
 وسر وسطاً طريقاً مستقيماً 



 
 كما سار اإلماـ أبو المعالي
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ين، وفيو ذكر ىذا االختيار، وماؿ إليو السيد محمد بن إبراىيم الوزير، وكذلك يعني إماـ الحرم
نقلو ابن بهراف في تفسيره الجامع بين الكشاؼ وتفسير ابن كثيرالذي ألفو بأمر اإلماـ شرؼ 

اختيار  -أي ىذا القوؿ-الدين: ىكذا رأيت الكبلـ منقواًل، ولم أطلع على تفسيره، وأنا أحسبو 
لدين، ومن وقف على أقواؿ ىؤالء األعبلـ، وكاف من ذوي النظر والبصيرة الثاقبة اإلماـ شرؼ ا

الجامعة بين صدؽ الطلب للحق، والخلو عن المعصية انزاحت عنو جميع اإلشكاالت، وتجلى 
 لو الحق نسأؿ اهلل التوفيق انتهى المراد.

أي -مما في ىذا الكتاب وقد نقل السيد العبلمة محمد المفتي في كتاب )البدر الساري( شيئاً 
وتأيد بو، ولكنو اقتصر في المنقوؿ على بعض ما ىنا، وترؾ بعض العبارات  -الجامع الكافي

 التي ىي نص على مذىب األشعرية، ولي  المراد بها إال ما نقلنا أي في الهامش فتدبر.
األشاعرة، وقد استبعد بعض العلماء ممن لو قدـ راسخ في العلـو الجمع بين االعتزاؿ وقوؿ 

وقاؿ: ىو كالجمع بين الضب والنوف، فقلت لو منشأ االستبعاد ىو وقوع العبارات المختلفة من 
المتوغلين في كبل الطائفتين من المتأخرين، ونصوص المتقدمين ال تنبؤ عن ذلك، قاؿ: انتهى 
من خط سيدي إسحاؽ بن يوسف بن المتوكل على اهلل إسماعيل، ومن نظره كتبو في ىذا 

 موضع في ىامش نسختو من ىذا الكتاب.ال
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إذا عرفت ىذا تبين لك أف أفعاؿ العباد منهم خيرىا وشرىا وثوابها ووبالها راجع لهم وعليهم، 
َها َما اْكَتَسَبْت {]البقرة: [، وقد ثبت في بعض أدعيتو 286ولقولو تعالى }َلَها َما َكَسَبْت َوَعَليػْ

 .-أي لي  مما نتقرب بو إليك-لشر لي  إليك صلى اهلل عليو وآلو وسلم: وا
وذكر الزمخشري فيما جمع من ببلغتو قوؿ عمرو بن عبيد في جوابو للحجاج عن القدر: واهلل 
ما سمعت فيو إال قوؿ أمير المؤمنين علي عليو السبلـ أنو قاؿ: ما استغفرت منو فهو فعلك، 

 وما شكرت عليو فهو فعل اهلل.
ا أحفظ فيو إال قوؿ أمير المؤمنين علي عليو السبلـ: إذا كانت وأجاب الحسن البصري: م



 المعصية حتماً كانت العقوبة ظلماً، فقاؿ الحجاج: واهلل لقد أخذوىا من عين صافية.
وذكر في بعض كتب ابن الجوزية ويحتج بالقدر على المصائب ال على المعايب، كما قاؿ 

بل تقل إني فعلت كذا وكذا ، ولكن قدر اهلل وما صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))فإف أصابك أمر ف
شاء فعل(( فأمره أف يحتج بالقدر على المصيبة، ويفزع إلى اهلل، وأما عند المعصية فلي  لو 
ملجأ إال التوبة واالستغفار، وفزعو إلى القدر يزيده عصياناً وبعداً من اهلل كما فزع إبلي  لعنو 

زَيػَّْننَّ َلُهْم ِفي اأَلْرِض {]الحجر: اهلل عند معصيتو فقاؿ: }َربّْ ِبَما َُ  [. انتهى.39َأْغَويْػَتِني اَل
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والمجبرة أقتدت بو عند وقوع المعصية منهم، والضبلؿ إلى الفزع إلى القضاء والقدر، ولهم 
بذلك اشتغاؿ عظيم، وجعلوا القدرة موجبة لمقدرىا لنسبتهم أفعاؿ العباد كلها حسنها وقبحها 

شرىا إلى اهلل، قالوا: خلقها فيهم وأوجدىا ال اختيار لهم على إيجادىا وال قدرة لهم وخيرىا و 
على تحصيلها، تعالى اهلل عما يقولوف علواً كبيرًا، وكل ذلك منهم إنكار للضرورة، كيف ال وكل 
واحد يعلم بأفعاؿ العباد علماً ضرورياً بوقوعها منهم حتى البهائم تفهم من اإلنساف فعبًل، 

ذلك يغرى الجماد من تبلزمو من اإلنساف إذا قصد ضربو، وقاؿ تعالى حاكياً عن الهدىد: وك
[ 24}َوَجْدتُػَها َوقَػْوَمَها َيْسُجُدوَف لِلشَّْمِ  ِمْن ُدوِف اللَِّو َوزَيََّن َلُهُم الشَّْيطَاُف َأْعَماَلُهْم{]النمل:

من العقبلء ويكفيهم ذماً وخزياً وكفرًا فأضاؼ التزيين إلى غير اهلل، واألعماؿ إليهم مع أنو لي  
أنهم اتخذوا آيات اهلل ىزءاً وسخرية ولعباً وصيروا األوامر بالطاعة والبر واإلحساف والنهي عن 
المعاصي ال معنى لها، وآيات الوعد والوعيد ال وجو لها، وجعلوا بعثة األنبياء وإنزاؿ الكتب 

ألف اهلل إذا كاف عندىم ىو المتولي لخلق أفعاؿ وإرساؿ الرسل في غاية السفو ونهاية العبث؛ 
العباد من الكفر واإليماف والطاعة والمعصية فبل معنى إلرساؿ الرسل وإنزاؿ الكتب وال لؤلمر 
بدعاء الخلق إلى الطاعة، ونهيهم عن المعصية وال فائدة آليات األمر بالمعروؼ والنهي عن 

ن والبغاة، وال للحساب والعقاب والجنة والنار، المنكر وال آليات الحدود وال لجهاد الكافري
 وما قالوه من الكسب إف أرادوا بو أنو إحداث الفعل الذي يجتلب بو نفع أو دفع ضرر،
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فهو الذي نقوؿ، وإف أرادوا بو غير ذلك فهو أشنع، وأكذب من قوؿ النصارى في عيسى إنو 
اهلل؛ ألنو أمر ال يعقل، وقد انقطع حفص الفرد، ثالث ثبلثة، ومن قوؿ اليهود في عزير إنو ابن 



وكاف من مشائخهم حين ذكره النظاـ الكسب عند مناظرتو ألبي الهذيل، حين قاؿ لو أبو 
الهذيل: الكسب ىو اهلل، قاؿ: ال، فقاؿ: ىو فعلو؟ قاؿ: ال، قاؿ: فهل تعرؼ شيئاً آخر؟ 

 فانقطع حفص.
وشرىا، وىو ما ذىب إليو السلف السالف ذكره،  والحق ما تقدـ ذكره في أفعاؿ العباد خيرىا

وأنو ال جبر حساً، وال تفويض عقبلً وشرعاً، وال إىماؿ، وال تسليط، وىذا ىو الدين القويم، 
والصراط المستقيم بين الطريقتين المهلكتين، كما قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))خيراألمور 

 أوسطها (( .
ريق جعفر بن محمد: لمن قاؿ لو أخبرني عن القدر قاؿ: إذا وفي كتاب السفينة للحاكم من ط

أبيت فإنو أمر بين أمرين ال جبر وال تفويض، وكذلك ذكر الحسن البصري في رسالتو التي كتب 
إلى عبد الملك بن مرواف في بياف القضاء والقدر، وكذا ذكر أبو حنيفة في بعض كتبو، وذكر 

شار صاحب عيوف تفسير المعاني في قولو تعالى: }اَل الناصر للحق في كتاب البساط، وإليو أ
 [ أي لم يكن مائبلً إلى جبر، وال قدر، انتهى.35َشْرِقيٍَّة َوالَ َغْربِيٍَّة {]النور:

(3/568) 

 

فعرفت حقيقة ما ذكرنا في مسألة القضاء والقدر وما يتعلق بهما من اإلرادة والمشيئة في أفعالو 
لقو فلم يقدرىم على كسبها، وفي أفعاؿ عباده التي كسبوىا تعالى التي اختص بها دوف خ

باستطاعتهم خيرىا وشرىا بأحد جوارحهم أو بكلها، وكل ذلك ىو القدر الذي يجب اإليماف 
بو خيره وشره المذكور في حديث أبي داود من طريق ابن عمر عن أبيو في مجيء جبريل عليو 

عن اإلسبلـ، وفيو: ))قاؿ: فأخبرني عن اإليماف،  السبلـ يسأؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم
قاؿ: أف تؤمن باهلل ومبلئكتو وكتبو ورسلو واليـو اآلخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قاؿ: 

صدقت(( ، وحديث: ))ال يكوف المؤمن مؤمناً حتى يؤمن بالخير والشر ((، فمعناه: حتى يعلم 
هلل من فعل العبد لم يكن ليخطئو وما أخطأه لم إنما أصابو أي من أفعاؿ اهلل أو سبق في علم ا

 يكن ليصيبو، ذكره في الجامع الكافي انتهى بزيادة.
وفي أمالي المرشد باهلل: بإسناد ال بأس بو إلى زيد بن علي أنو سألو رجل فقاؿ: يا ابن رسوؿ 

أخطأؾ لم اهلل أال تخبرني عن القدر ما ىو ؟ فقاؿ اإلماـ زيد بن علي: إف ذلك أف تعلم إنما 
يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وإف من اإليماف بالقدر أف تسلم هلل األمر في 
َنا ِإالَّ َما   الذي أراد، وأمر، ونهى، وقدر، ورضي، بذلك لك وعليك، وقولو تعالى: }ُقْل َلْن ُيِصيبػَ



و جـز الطبري في [ أي ما قضاه وقدره، وىو أحد معانيها، وب51َكَتَب اللَُّو لََنا {]التوبة:
 تفسيرىا.

(3/569) 

 

قاؿ الراغب: ويعبر بالكتاب عن القضاء الممضي كقولو تعالى: }َلْوالَ ِكَتاٌب ِمَن اللَِّو َسَبَق 
[ وعبر 54[ أي فيما قدره، ومنو: }َكَتَب رَبُُّكْم َعَلى نَػْفِسِو الرَّْحَمَة {]األنعاـ:68{]األنفاؿ:

 يهاً على أف الذي يصيبنا يعد نعمة ال نقمة.بقولو: لنا، ولم يعبر علينا تنب
والمراد ما أصاب العباد من أفعالو تعالى التي اختص بها دوف خلقو، ولم يقدرىم على كسبها 
دوف ما أصابوا مكتسبين لو مختارين، والصواب التعميم كما نص عليو الحافظ ابن حجر في 

قدور هلل، وعن إرادتو وقع، واهلل أعلم فتح الباري، وإنما يصيبونو باكتسابهم واختيارىم ىو م
انتهى، أي سبق علمو تعالى بوقوع ذلك منهم، وقد أشار أمير المؤمنين علي عليو السبلـ إلى 
جملة كافية في العدؿ والتوحيد من جهة ما يجب اإليماف بو في القدر، فقاؿ: من العدؿ أف ال 

 تتهمو، ومن التوحيد أف ال تتوىمو.
األوسط من طريق ابن عمر، بلفظ: القدر نظاـ التوحيد فمن وحد اهلل وآمن  وأخرج الطبراني في

بالقدر فقد استمسك بالعروة والوثقى، والحديث وإف كاف ضعيفاً فقد انجبر بما قبلو فزاؿ عنو 
 الضعف إلى غير ذلك من أدلة كتاباً وسنة ال تحصى.

 ىذا وذكر العبلمة المقبلي في أبحاثو المسددة، ما لفظو:
بيو في طبقات السبكي في ترجمة الباجي، ولما ظهر ىذا السؤاؿ الذي أظهره بعض المعتزلة، تن

 وكتم اسمو فجعلو على لساف بعض أىل الذمة:
 أيا علماء الدين ذمي دينكم

 
 تحّير دلُّوه بأوضح حجة

 
 إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم

 
 ولم يرضو مني فما وجو حيلتي

 
 لىدعاني وسد الباب دوني فهل إ



 
 دخولي سبيل بينوا لي قضيتي

(3/570) 

 

 قضى بضبللي ثم قاؿ ارض بالقضا
 

 فها أنا راضي بالذي فيو شقوتي
 

 فإف كنت بالمقضي يا قـو راضياً 
 

 فربي ال يرضى بسوء بليتي
 

 وىل لي رضا ما لي  يرضاه سيدي
 

 وقد حرت دلوني على كشف حيلتي
 

 إذا شاء ربي الكفر مني وشئتو
 

 باتباع المشيةفهل أنا عاص 
 

 وىل لي اختيار أف أخالف حكمو
 

 فباهلل فاشفوا بالبراىين علَّتي
 

قاؿ المصنف: وكاف مقصد ىذا القائل الطعن على الشريعة، فابتدر علماء مصر والشاـ لجوابو 
نظماً ذكر في طبقات السبكي جواب الباجي أبو الوليد بن خلف، وىو محط مذىبهم كما 

األبحاث المسددة جواب ابن تيمية وىو أدونها ولم يرتضو، وما عداه ذكره المصنف، وذكر في 
 غثاء، ودعاوى ومشاتمة بصورة الوعظ.



وذكر في العلم الشامخ جواب القونوي قاؿ: َوبَػيػََّنا خطلو، وسنذكر ىنا جواب البدر األمير 
 لفظو:رحمو اهلل على ىذا السؤاؿ، وىو أحسنها وأنفعها ذكره في ذيل األبحاث المسددة، و 

 نعم قد قضى ربي بما ىو كائن
 

 بهذا أقاـ اهلل جل األدلة
 

 وكفرؾ مما قد قضاه كما قضى
 

 بأفعالو في خلقو للبرية
 

 وما سد عنك الباب كبل وإنما
 

 أتاؾ اختياراً وىو أعظم حجة
 

 فأنت سددت الباب جهبلً وضلة
 

 كما صنع الضبلؿ في باب حطة
 

 كذبت بأف اهلل قاؿ أرض بالقضا
 
 ر أف ترضى بكفر وضلةأيأم
 

 بلى قاؿ ال تكفر أيأمر الذي
 

 نهى عنك ىذا منك أعظم فرية
 

 وصرح في الذكر المبين بنفيو
 

 رضاه بو فانظره في خير سورة
 وسبق القضا اليقتضي الجبر ىل ترى



 
 إلهك مجبوراً لسبق القضية

(3/571) 

 

 فإف قضاه سابق كل كائن
 

 بأفعالو قطعاً وفعل البرية
 

 ينفي اختيار مكلف وما أحد
 

 سوى جهم اآلتي بكل عجيبة
 

 ومن قاؿ فعل العبد كسب فقد نجا
 

 وإف كاف ىذا الكسب في بطن خفية
 

 ولكنهم قد فارقوا جهماً الذي
 

 يقوؿ بأف العبد كالشجر التي
 

 تميلها ريح تهب بدوحها
 

 تميل بها األغصاف في كل ىبة
 

 فبل تدعهم جبرية بعد ىذه
 

 عصبية وانصف وجانب كل ذي
 



 ولو كاف ىذا السبق عذراً لكافر
 

 إذاً عذر الكفار باري البرية
 

 وما شاء منك الكفر قط وإف قضى
 

 بو فالقضا لي  اختيار المشيئة
 

 فما ىو إال العلم إنك ترضى
 

 الضبلؿ اختيار منك أقبح فعلة
 

 وما العلم إال سابق غير سائق
 

 كذاؾ القضا فاعرؼ أصوؿ الشريعة
 

 قد أتاؾ وقد ىدى قضاه اختياراً 
 

 العباد إلى نجدي رشاد وشقوة
 

 فأنت الذي اخترت الشقاء على الهدى
 

 فخذ شـؤ ما قدمت في كل زلة
 

 وعلم وصي المصطفى في جوابو
 

 على سائل وافى بهدي البلية
 

 بما ىو كل الحق فانظر جوابو
 



 تجده شفاء الداء من كل علة
 

 ومن لم يكن باهلل والرسل مؤمناً 
 

 بالخسراف في كل ملة فقد باء
 

 وصلّْ على المختار واآلؿ إنها
 

 ختاـ بمسك في تماـ القصيدة

(3/572) 

 

الثالثة في العمل: أخرج أبو داود في سننو قاؿ: حدثنا مسدد بن مسرىد، حدثنا المعتمر، قاؿ: 
سمعت منصور بن المعتمر يحدث عن سعد بن عبيدة، عن عبد اهلل بن حبيب بن عبد الرحمن 

ي عن علي، قاؿ: كنا في جنازة فيها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ببقيع الغرقد السلم
فجاء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فجل  ومعو مخصرة فجعل ينكت بالمخصرة في 
األرض، ثم رفع رأسو، فقاؿ: ))ما منكم من أحد ما من نف  منفوسة إال قد كتب اهلل مكانها 

: يا نبي اهلل أو من النار أو من ا لجنة أال قد كتبت سعيدة أو شقية(( قاؿ: فقاؿ رجل من القـو
ال نمكث على كتاب ربنا، وندع العمل فمن كاف من أىل السعادة ليكونن إلى السعادة ، ومن  
كاف منا من أىل الشقوة ليكونن إلى الشقوة، فقاؿ: اعملوا فكل ميسر أي لما خلق ألجلو، أما 

روف للسعادة، وأما أىل الشقوة فييسروف للشقوة، ثم قرأ نبي اهلل صلى اهلل أىل السعادة فيتيس
عليو وآلو وسلم: }فََأمَّا َمْن َأْعَطى َواتػََّقى ، َوَصدََّؽ ِباْلُحْسَنى ، َفَسنُػَيسُّْرُه لِْلُيْسَرى ، َوَأمَّا َمْن 

 [ انتهى.10-5ُعْسَرى{]الليل:َبِخَل َواْستَػْغَنى ، وََكذََّب بِاْلُحْسَنى ، َفَسنُػَيسُّْرُه لِلْ 

(3/573) 

 

قلت: ويؤيده من الكتاب قولو تعالى: }َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَػَرى اللَُّو َعَمَلُكْم َوَرُسولُُو 
[ اآلية، والرجل ىو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، وقيل: سراقة بن 105...{]التوبة:

كره الحافظ بن حجر في فتح الباري، مالك بن جعشم، كما في حديث جابر عند مسلم، وذ 



قاؿ: ولفظو جاء سراقة فقاؿ يا رسوؿ اهلل أنعمل اليـو فيماجفت بو األقبلـ، وجرت بو 
المقادير، أو فيما يستقبل؟، قاؿ: ))بل فيما جفت بو األقبلـ وجرت بو المقادير(( ، فقاؿ: 

واية حماد، وقد جاء عن ففيم العمل؟ قاؿ: ))اعملوا فكل ميسر لما خلق لو ((، وىكذا في ر 
 جماعة من الصحابة يزيدوف على العشرة.

ومنها حديث أبي الدرداء عند أحمد بسند حسن بلفظ: ))كل امرئ مهيٌؤ لما خلق لو (( ، 
 وأخرجو البخاري مختصرًا.

 وأخرج الطبراني وابن مردويو نحوه، وزاد: وقرأ فأما من أعطى.. إلى قولو: العسرى.
حديث سراقة، ووقع ىذا السؤاؿ وجوابو سوى تبلوة اآلية لشريح بن  وأخرجو ابن ماجة من

عامر الكبلبي، أخرجو أحمد والطبراني، ولفظو: قاؿ: ففيم العمل؟ قاؿ: ))إعملوا فكل ميسر 
 لما خلق لو (( .

وأخرجو الترمذي من حديث ابن عمر قاؿ: قاؿ عمر: أرأيت ما نعمل فيو أمر مبتدع أو أمر قد 
 فيما قد فرغ منو فذكر نحوه. فرغ منو؟ قاؿ:

(3/574) 

 

وأخرج البزار والفريابي من حديث أبي ىريرة أف عمر قاؿ: يا رسوؿ اهلل، وذكره وأخرجو أحمد 
والبزار والطبراني من حديث أبي بكر قلت: يا رسوؿ اهلل نعمل على ما قد فرغ الحديث نحوه، 

، وفي رواية: قاؿ: قاؿ رجل: يا ووقع في حديث سعد بن أبي وقاص، فقاؿ رجل من األنصار
رسوؿ اهلل: أتعرؼ أىل الجنة وأىل النار؟ قاؿ: ))نعم((، قاؿ: فلم يعمل العاملوف؟ قاؿ: ))بل 

 يعمل لما خلق لو (( .
)والرجل( ىو عمراف بن حصين عند البخاري من طريق عبد الوارث بن سعيد عن يزيد الرشك 

في كتاب التوحيد، ولمسلم من طريق األسود  عن عمراف بن حصين، وذكره البخاري موصوالً 
عن عمراف أنو قاؿ لو: أرأيت ما يعمل الناس اآلف أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد 
سبق أو فيما يستقبل مما آتاىم نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقاؿ: ))بل شيء قضي عليهم 

وَّاَىا ، فَأَْلَهَمَها ُفُجوَرَىا ومضى فيهم (( ، وتصديق ذلك قولو تعالى: }َونَػْفٍ  َوَما سَ 
 [.7،8َوتَػْقَواَىا{]الشم :

وفيو: قصة البي األسود الدؤلي مع عمراف، وفيو: قولو: يكوف ذلك ظلماً فقاؿ: ال كل شيء 
 خلق اهلل، وملك يده، فبل يسأؿ عما يعمل.

(3/575) 



 

هلل، ودخولهم قاؿ عياض: أورد عمراف على أبي االسود شبهة القدرية من تحكمهم على ا
بآرائهم في حكمو فلما أجابو إجابة مجادؿ على ثباتو في الدين قواه بذكر اآلية وىي حد ألىل 

السنة، والجمع بينهما تعدد السائلين عن ذلك، فقد وقع في حديث عبد اهلل بن عمر أف 
السائل عن ذلك جماعة، ولفظو: فقاؿ أصحابو: ففيم العمل إف كاف قد فرغ منو؟، فقاؿ: 

)سددوا وقاربوا فإف صاحب الجنة يختم لو بعمل الجنة ، وإف عمل أي عمل..(( الحديث )
 أخرجو الفريابي.

والمراد بقولو: أفبل نتكل وندع العمل؟ أي نعتمد على ما قدر علينا، وزاد في رواية منصور فمن  
، وفي كاف منا من أىل السعادة فصير إلى عمل السعادة ومن كاف منا من أىل الشقاوة مثلو

رواية لمنصور قاؿ: اما أىل السعادة فييسروف لعمل أىل السعادة، الحديث وزاد شعبة لما خلق 
لو ثم ذكر رواية منصور، وحاصل السؤاؿ: أال نترؾ مشقة العمل فإنا سنصير إلى ما قدر علينا، 
وحاصل الجواب: ال مشقة ألف كل أحد ميسر لما خلق لو، وىو يسير على من يسره اهلل، 

لها تدؿ على أف المآؿ محجوب عن المكلف فعليو أف يجتهد في عمل ما أمر بو، وترؾ ما وك
نهي عنو وقد ترجم ابن حباف لحديث الباب ما يجب على المؤمن التشمير في الطاعات وإف 

 جرى قبلها ما يكره من المحظورات.
لتزاـ ما يجب قاؿ الطبيبي: الجواب من األسلوب الحكيم منعهم عن ترؾ العمل، وأمرىم با

على العبد من العبودية وزجرىم عن التصرؼ في األمور الغيبية فبل يجعلوا العبادة، وتركها سبباً 
 مستقبلً لدخوؿ الجنة والنار بل ىي عبلمات فقط انتهى بتصرؼ يسير.

(3/576) 

 

 قاؿ الخطابي: ىذا الحديث إذا تأملتو أصبت منو الشفاء فيما يخالجك من أمر القدر، وذلك
ألف السائل لما أخبره صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن سبق الكائنات لم يترؾ شيئا مما يدخل في 
أبواب المطالبات واألسئلة الواقعو في التجوز والتعديل إال وقد طالب بو وسأؿ عنو فاعلمو 
و صلى اهلل عليو وآلو وسلم أف القياس في ىذا الباب متروؾ والمطالبة عليو ساقطة وأنو ال يشب
األمور العلوية التي قد عقلت معانيها، وجرت عليو معاملة البشر فيما بينهم عليها، وأخبر أنو 
إنما أمرىم بالعمل ليكوف إمارة في الحاؿ العاجلة لما يصيروف إليو في المآؿ اآلجلة، وقد بين 

تثاؿ أمر سؤاؿ جبريل عليو السبلـ معالم الدين فأمرىم بالعمل لتلك الخصاؿ ويلتزمها العبد ام
مواله من العبودية عاجبلً ، وأعلمهم بأف ىاىنا أمرين ال يبطل أحدىما باآلخر باطن وىو العلة 



الموجبة في حكم الربوبية، وظاىر وىو العبلمة البلزمة في حق العبودية، وإنما ىي إمارة مخيلة 
وأف عملو في في مطابقة علم العواقب غير مفيدة حقيقة فبين لهم أف كبل ميسر لما خلق لو، 

العاجل دليل على مصيره في اآلجل، فأمر بكليهما لتعليق الخوؼ بالباطن للغيب والرجاء 
بالظاىر الباري ليستكمل العبد بذلك صفات اإليماف ونعوت اإلتقاف ومراتب اإلحساف يعني 
 عليكم بالتزاـ ما أمرتم بو واجتناب ما نهيتم عنو من التكاليف الشرعية بمقتضى العبودية،

وإياكم والتصرؼ في اإلمور الربانية وال تجعلوا األعماؿ أسباباً للسعادة، والشقاوة بل إمارات 
لها وعبلمات، وكل موفق ومهيأ لما خلق لو، فمعنى العمل التعرض للثواب والعقاب ونظيره 

 الرزؽ المقسـو مع األمر بالكسب، واألجل مع اإلذف

(3/577) 

 

 في المعالجة.. انتهى.
خبر أصل ألىل السنة في أف السعادة والشقاوة بتقدير اهلل القديم، وفيو:رد على الجبرية فهذا ال

ألف التيسير ضد الجبر ألف الجبر ال يكوف إال عن كره وال يأتي اإلنساف الشيء بطريق التيسير 
إال وىو غير كاره لو ويؤيد ما ذكرنا أف أفعاؿ العباد وإف صدرت عنهم لكنها قد سبق علم اهلل 
تعالى بوقوعها بتقديرىا ففيها بطبلف قوؿ القدرية صريحاً من إمكاف معرفة الشقي من السعيد 
في الدنيا كمن اشتهر لو لساف صدؽ وعكسو ألف العمل إمارة على الجزاء على ظاىر ىذا 
الخبر وعبلمة فيحكم بالظاىر وأمر الباطن إلى اهلل، ولحديث عمراف بن حصين المذكور ورد 

حديث ابن مسعود، وغيره وبما سيأتي أف العمل الظاىر قد ينقلب بعكسو على  بما تقدـ في
وفق ما قدر والعمل بالخواتيم، ذكره البخاري تعليقاً، وفي حديث أبي ىريرة، وإنما األعماؿ 

بالخواتيم، وفي حديث أن  عند الترمذي وصححو بلفظ: ))إذا أراد اهلل بعبده خيراً استعملو (( 
 ملو؟ قاؿ: ))يوفقو لعمل صالح ثم يقبضو عليو((.، قيل: كيف يستع

وأخرجو أحمد من ىذا الوجو مطوالً نحو حديث ابن مسعود، وأولو: ال تعجبوا بعمل عامل حتى 
 تنظروا بما يختم لو.وأخرجو الطبراني من حديث أبي أمامة مختصرًا.

 و.. انتهى.وأخرج البزار من حديث ابن عمر وفي آخره العمل بخواتيمو العمل بخواتيم
ويشهد لذلك ما ورد في االستعاذة من سوء الخاتمة،وقد عمل بو جم غفير من السلف وأئمة 

 الخلف.

(3/578) 

 



قاؿ عبد الحق في كتاب العاقبة: إف سوء الخاتمة ال تقع لمن استقاـ باطنة وصلح ظاىره وإنما 
والمجترئ على العظائم  يقع لمن في طويتو فساد أو ارتياب، ويكثر وقوعو للمصر على الكبائر

فيهجم عليو الموت بغتو فيصطلمُو الشيطاف عند تلك الصدمة فيكوف ذلك سبباً لسوء الخاتمة 
 نسأؿ اهلل السبلمة وحسن الخاتمة.

قلت: والظاىر جواز الحكم بالظاىر مهما كانت بو الخاتمة فهو كالمشروط بها، وىذا وجو 
كم بها جلي باعتبارىا كما ثبت في الرجل الذي حسن للجمع بينهما، وأما بعد الخاتمة فالح

قاتل مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وجرح في المعركة ثم استعجل الموت فقتل 
نفسو، وكالرجل الذي مرض فنحر نفسو بمشقص فامتنع النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم من 

ليو وآلو وسلم فقتل شهيداً وما الصبلة عليهما، والذي أسلم وقاتل مع رسوؿ اهلل صلى اهلل ع
صلى هلل صبلة فصلى عليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وتعداد مثل ذلك من كتب 

 السنة كثير. والوجو في ذلك أف الخاتمة كاشفة لما سبق في علم اهلل ومقطوع بها.

(3/579) 

 

طعت أعناؽ الرجاؿ مع قاؿ الحافظ ابن حجر في فتح الباري قاؿ ابن أبي حمزة: ىذه التي ق
ما ىم فيو من حسن الحاؿ ألنهم ال يدروف بماذا يختم اهلل لهم، وأما عمـو قولو تعالى: }َمْن 

[ 97لنحل:َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنَثى َوُىَو ُمْؤِمٌن فَػَلُنْحِييَػنَُّو َحَياًة طَيَّْبًة َولََنْجزِيَػنػَُّهْم َأْجَرُىْم{]ا
ات على ذلك وأف من عمل عمل السعادة وختم لو بالشقاوة، فهو في فهو مخصوص بمن م

طوؿ عمره شقي عنده وبالعك  وما ورد مما يخالفو يؤوؿ إلى ما ذكرنا وقد اشتهر الخبلؼ في 
ذلك بين األشعرية والحنفية، وتمسك األشاعرة بمثل ىذه األدلة، وتمسك الحنفية بمثل قولو 

[، وأكثر كل من الفريقين االحتجاج لقولو، 39اُء َويُػْثِبُت {]الرعد:تعالى: }َيْمُحو اللَُّو َما َيشَ 
والحق أف النزاع لفظي وأف الذي سبق في علم اهلل ال يتغير وال يتبدؿ وأف الذي يجوز عليو 
التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل وال يبعد أف يتعلق ذلك بما في علم الحفظة 

فيو المحو واألثبات كالزيادة في العمر والنقص، وأما ما في علم اهلل فبل  الموكلين باآلدمي فيقع
 محو فيو، وال إثبات والعلم عند اهلل، انتهى ملخصًا.

(3/580) 

 



وذكر الديلمي في كتاب قواعد عقائد آؿ محمد وغيره الرد على بطبلف مذاىب المخالفين في 
عليهم من ثبلثة عشر وجهاً تقدـ ذكر  ىذه المسألة السالف ذكرىم في المناقضات الواردة

أكثرىا في المسألة الثانية، ويلزمهم أف يكوف األنبياء واألئمة مخالفين هلل في إرادتو، والشيطاف 
والكفار والفساؽ موافقين هلل وال يمكنهم االستدالؿ بالحجج األربع عموماً، وبالكتاب والسنة 

كل ما تجري في العالم من الفواحش من   خصوصاً، وذلك أنو إذا كاف على مذىبهم الفاحش
اهلل فبل يأمنوف إذا أف يكوف في كتاب اهلل شيء من ذلك، أي من الكذب والتلبي  ويلزمهم 
تعارض اآليات لما في بعضها من الداللة على األمر، واألخرى على النهي، وعلى التوحيد، 

رسولو، وال شك أف سوء الظن وعلى التثليث وإذا تعارضت سقطت، ويلزمهم سوء الظن باهلل، وب
باهلل مهواة من مهاوي الهبلؾ كما قاؿ تعالى: }الظَّانّْيَن بِاللَِّو َظنَّ السَّْوِء َعَلْيِهْم َدائَِرُة 

[، وفي مذىبم أف هلل في الظاىر أوامر ونواىي، وفي الباطن بخبلفو ووصفهم 6السَّْوِء{]الفتح:
بما ال يرضوف ألنفسهم بمثل ذلك حتى لو وصفهم هلل بما ال يليق بجبللو وتقديسو وتنزيهو 

واصف بذلك لحاربوه وغضبوا عليو ألف بإضافتهم القبائح لو أرادوا تعظيمو، وفي الحقيقة ىي 
صفات نقص في حقو تعالى، وكذلك في النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وألف مذىبهم الجبر 

ألنهم في أمرىا من أشد الناس حرصاً ببل شك في أمر دينهم، ثم ناقضوا ذلك في أمر دنياىم 
وجمعاً واجتهادًا، ولمايؤدي مذىبهم إلى إغراء العباد على المعاصي وقلة الخوؼ من اليـو 

 الذي يؤخد فيو بالنواصي واألقداـ وترؾ التوبة وسد بابها

(3/581) 

 

امره مع ما يلـز من مذىبهم من المضاددة هلل، وللدين، والمصادمة في جميع أخباره، وأو 
ونواىيو، وكتبو ورسلو، إلى غير ذلك من مساوئ ومخازي ناطقة بحقية منطوؽ أدلة المجموع 
وغيرىا المذكورة آنفاً، وما أدى معناىا فيهم وكل ىذه األدلة من أعبلـ النبوة لما فيها من 
و األخبار بالمغيبات التي ال تعلم إال من جهة الوحي لوقوع منطوقها بعده صلى اهلل عليو وآل

 وسلم.
)فائدة( ذكر اإلماـ المهدي في مقدمة البحر وشرحها للنجري ما لفظو: قاؿ النظاـ وأكثر 

المعتزلة: وال يكفر من أطلق القوؿ بأف اهلل قضى بالمعاصي إذ القضاء لفظ مشترؾ بين الخلق، 
غير  واألمر والعلم حتى يفسر االحتماؿ أنو يريد بالقضاء العلم فيكوف مخطئاً في اإلطبلؽ من

 تقييد فإف صرح بأنو يريد الخلق أو األمر فبل شك في كفره.
وقاؿ جعفر بن مبشر: بل يكفر بمجرد اإلطبلؽ قبل التفسير، وقيل: إنو عنى بتكفيره إذا عرؼ 



 أنو أراد الخلق، فأما إذا لم يعرؼ منو شيء فبل يكفر حتى يفسر كما يقولو الجمهور انتهى.
لخبر فيما خطو القلم من أف الدين القويم والصراط المستقيم إذا عرفت ما ذكرنا في مسألة ا

الذي يجب اإليماف بو من تقدير اهلل كلو وقضائو بما ىو كائن إلى يـو القيامة ىو علمو السابق  
كل شيء المحيط بكل ما ىو كائن إلى األبد مما سيكوف من أفعالو وأقوالو تعالى المتعلقة بو 

تاً وصفة أو من أفعاؿ عباده على ما سيكوف منهم وإلى ما ىم خاصة التي منها خلق عباده ذا
 صائروف إليو من جنة أو نار.

(3/582) 

 

فاعلم أف كلما ىو من اهلل من أقوالو وأفعالو كل ذلك مبني على ثبوت الحكمة هلل تعالى في 
ذلك كما ىو صريح أدلة الكتاب والسنة، وقد بسط الكبلـ على ذلك المؤلف رحمو اهلل في 
)المزف الماطر على الروض الناظر( للعبلمة الجبلؿ، في آداب المناظر وسرد أقواؿ العدلية 
والمعتزلة في إثبات الحكمة لو تعالى في جميع أفعالو تعالى وأقوالو وإرادتو ومشيئتو، ثم قاؿ: 
 وغبلة المجبرة أنكروا أف يكوف لو حكمة في أفعالو وإنما خصوا إنكار الحكمة في أفعالو دوف
أقوالو؛ إلنهم خافوا من تجويز الكذب على اهلل صريح الكفر كما ذكره اإلماـ محمد بن إبراىيم 
الوزير في )اإليثار( وجود الرد عليهم بما ال تبقى معو شبهة فقاؿ: لما لم تفرقوا بين األقواؿ 
واؿ في واألفعاؿ بحجة بينة، وإنما األقواؿ نوع من االفعاؿ، وقد أجمعت األمة على دخوؿ األق
 األعماؿ في الوعد والوعيد ففي الصحيح أف أفضل األعماؿ شهادة أف ال إلو إال اهلل.

قاؿ الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: إنو ال تردد في دخوؿ األقواؿ في حديث األعماؿ 
 بالنيات، وأمثاؿ ذلك كثير فما بالهم أوجبوا صيانة األقواؿ الربانية عن النقائص.

ربانية فحكموا أنو تعالى لو عك  الحكم في جميع أفعالو العادلة المصلحة وأما األفعاؿ ال
 الحكيمة في شريعتو، وأحكامو في الدنيا واآلخرة ما كاف ىذا محااًل. انتهى.

(3/583) 

 

قاؿ المؤلف: والظاىر أف منشأه صعوبة النظر في حكمة اهلل تعالى في جميع الشرور الدنيوية 
عن إدراؾ ذلك كما أشار إليو صاحب اإليثار، وفيو قاؿ جمهور واألخروية، وعجز العقوؿ 

األشاعرة لما خفيت عليهم وجوه الحكمة فيها نفت الحكمة رأساً، وجعلوا جميع ما تصدر عن 
الباري تعالى خالياً عن األغراض الصحيحة وأنو تعالى لو عذب األنبياء بذنوب العصاة وأثاب 



عليو ألنو المالك ولو أف يفعل في ملكو ما شاء وقد جوز  العصاة بطاعات األنبياء كاف جائزاً 
أئمتنا وغيرىم إبطاؿ مقالتهم، وجعلوا حكمتو على ما ذكره ابن تيمية في منهاج السنة علم 
بأفعاؿ العباد، وإيقاعها على الوجو الذي أراده ولم يثبتوا إال العلم واإلرادة والقدرة، وفسروا 

وذكر في اسم اهلل الملك الحميد ما لفظو: ثم إف الكماؿ الحكيم في كتاب اهلل بالمحكم، 
األعظم في ذلك كلو يقتضي أوفر نصيب ألفعالو الحميدة، وأحكامو العادلة من التنزيو عن 
اللعب والعبث والخلو عن الحكمة والمساواة بينها وبين أضدادىا، وىذا ما ال شبهة فيو، 

ماء الكبلـ الذين ربما اتهمتهم خصومهم أنهم ولذلك نص عليو كثير من أئمة اآلثار بل من عل
 من نفاة الحكمة، وأنا أورد من ذلك اليسير على قدر ىذا المختصر.

(3/584) 

 

فمن ذلك أف ابن الحاجب جـز في كتاب مختصر منتهى السؤاؿ واألمل إجماع الفقهاء على 
ؿ: وجميع األشعرية أف أفعاؿ اهلل كلها في الشرائع معللة، ذكره في دليل العمل بالسير قا

يتابعونو على ذلك في أصوؿ الفقو كالرازي في المحصوؿ والغزالي في المستصفى، وجميع من 
أثبت القياس في الفروع وكذلك شراح كتابو منهم ومن غيرىم مع كثرتهم وأكثرىم أشعرية قرروا 

زنجاني من ذلك ولم يعترضوه وقد قيل: أنو شرح بسبعين شرحاً، وجـز ابن كثير والذىبي وال
أئمة األثر وأئمة الشافعية وأىل السنة على تعليل أفعاؿ اهلل بالحكمة من غير حكاية خبلؼ في 

ذلك بل ذكر ذلك الغزالي مع توغلو في علم الكبلـ، ذكره في المقصد األسنى في شرح 
أسماء اهلل الحسنى، وكذلك ذكر مثل ذلك في اإلحياء في سر القدر، ومن كبلمو في المقصد 

سنى ما لفظو: ولذلك قاؿ تعالى: ))سبقت رحمتي غضبي (( فغضبو إرادتو للشر، والشر األ
بإرادتو، ورحمتو إرادتو الخير، والخير بإرادتو، ولكن أراد الخير للخير نفسو، وأراد الشر ال 
لذاتو بل لما تضمنو من الخير، إلى أف قاؿ في كبلـ طويل: فبل تشكن أصبلً في أف اهلل أرحم 

ين، وأنو سبقت رحمتو غضبو، وكبلمو متداوؿ بين أىل السنة، وكذلك قاؿ النووي في الراحم
شرح مسلم في حديث، والشر لي  إليك أي لي  شر بالنظر إلى حكمتك فيو، وأنك ال تفعل 
العبث، وذكره في األذكار، وذكر ذلك ابن العربي في شرح الترمذي، قاؿ: وقد وىم في ذلك 

 ي بعض اإلطبلقات على اهلل، وذلك قبيح فبل تلتفتوا إليو.المتكلموف من علمائنا ف

(3/585) 

 



وذكر كبلـ اإلماـ العبلمة محمد بن جرير الطبري في قوؿ القائل: فما معنى قولو: ))اعملوا 
فكل ميسر لما خلق لو (( إف كاف األمر كما وصفت من أف الذين سبق ألىل السعادة والشقاء 

 إلى الذي كاف يعمل، ولم يجبره عليو. لم يضطر واحداً من الفريقين
قيل: ىو أف أىل كل فريق من ىذين ميسر لو العمل الذي اختاره لنفسو فزين لو ذلك كما قاؿ 

َياَف َؽ َواْلِعصْ تعالى: }َوَلِكنَّ اللََّو َحبََّب ِإلَْيُكُم اإِليَماَف َوزَيػََّنُو ِفي قُػُلوِبُكْم وََكرََّه ِإلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسو 
 [.7،8ُأْولَِئَك ُىُم الرَّاِشُدوَف ، َفْضبًل ِمَن اللَِّو َونِْعَمًة َواللَُّو َعِليٌم َحِكيٌم{]الحجرات:

وأما أىل الشقاوة فإنو زين لهم أعمالهم إليثارىم لها على العمل بطاعتو كما قاؿ تعالى: }ِإفَّ 
[ إلى قولو: فإف المضطر 4َأْعَماَلُهْم فَػُهْم يَػْعَمُهوَف{]النمل:الَِّذيَن الَ يُػْؤِمُنوَف بِاآلِخَرِة زَيػَّنَّا َلُهْم 

إلى الشيء ال شك أنو مكره عليو ال محب لو بل ىو لو كاره ومنو ىارب، والكافر يقابل دوف  
كفره إلى آخر ما ذكره، وىو كبلـ جيد مطوؿ، ذكره بكمالو العبلمة ابن بطاؿ في أبواب القدر 

اً بو على بطبلف قوؿ الجبرية الجهمية وموضحاً لبراءة أىل من شرح صحيح البخاري محتج
 السنة منهم، والحجة فيو ىنا قولو إليثارىم لها على طاعتو.

[ عن سعيد بن جبير 23وفي الواحدي في تفسير قولو تعالى: }َوَأَضلَُّو اللَُّو َعَلى ِعْلٍم {]الجاثية:
 باً.على علمو فيو، وىو من ىذا القبيل وإال لم يكن مناس
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وقاؿ ابن الجوزي في مواعظو بث الحكم: فلم يعارض بلم، وقاؿ ابن قيم الجوزي الحنبلي في 
حادي األرواح ما لفظو: محاؿ على أحكم الحاكمين، وأعلم العالمين أف تكوف أفعالو معطلة 
ة عن الحكم والمصالح والغايات الحميدة والقرآف والسنة والعقوؿ والنظر واآليات شاىد

[ من نفي 91ببطبلف ذلك، وقاؿ في الجواب الكافي: }َوَما َقَدُروا اللََّو َحقَّ َقْدرِِه {]األنعاـ:
حقيقة حكمتو التي ىي الغايات المحمودة المقصودة بفعلو، وكذلك نصر ذلك شيخو ابن تيمية 

 وبالغ في نصرتو.
ه عن أبي حنيفة، وىو وذكر الزركشي في شرح جمع الجوامع نحو ذلك عن الحنفية، وأنهم روو 

الذي حكاه الزنجاني من أصحابنا وأبو الخطاب من الحنابلة، وىو المنصور لقوتو من حيث 
الفطرة وآيات القرآف المجيد وسبلمتو من الوىن والتعارض فهؤالء سبعة عشر من أكابر 
ع بعدي األشعرية وأىل الكبلـ وأىل السنن واآلثار من المتأخرين قاؿ: تيسر لي النقل عنهم م

عن ديارىم دع عنك قدماء السلف الذين صانهم اهلل وصاف أزمنتهم عن البدع فلو ادعى مدع 
إجماع المتأخرين مع إجماع المتقدمين من المسلمين على ذلك لما بعد عن الصواب، واهلل 



 الهادي.
 أما القدماء من الصحابة والتابعين فقد علم ضرورة أنهم لم يتأولوا اسم اهلل الحكيم.

وأما المتأخروف، فأما طوائف الفقهاء وأىل األثر والشيعة والمعتزلة على كثرة فرقهم فقد اتفقوا 
على ذلك أما أىل األثر فقد تقدـ نقلو عنهم من غير معارضة، وأما طوائف الفقهاء فقد نقلو 
عنهم ابن الحاجب عموماً، وادعى إجماعهم، وأما كل طائفة منهم خصوصاً فقد تقدـ نقلو عن 

 أبي حنيفة، واصحابو.
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وأما الشافعية فذكر منهم جماعة عرفت منهم وقت ىذا التعليق عشرة: الخطابي، وعلي بن 
خلف بن بطاؿ، والزنجاني، وابن كثير، والذىبي، والغزالي، والنووي، وابن األثير، والزركشي، 

 والدميري، وتركت الرازي لتعارض كبلمو في ذلك
منهم ابن الحاجب وابن العربي وصدع بالحق في ىذا الموضع ونص على  وأما المالكية فذكر

 قبح ذلك ممن قاؿ بو من متكلميهم.
وأما الحنابلة فذكر منهم أربعة ابن الجوزي وأبو الخطاب وابن قيم الجوزية، وشيخو ابن تيمية، 

ج أىل وبالغ في نصرتو، ثم قاؿ: واعلم أف ىذه المسألة الجليلة وإف كانت جلية فقد أحو 
اللجاج والتمسك بالمتشابهات إلى التطويل فيها لما يتفرع عنها وينبني عليها من القواعد، وقد 
بسطت األدلة عليها في العواصم، ولكن ال بد من التبرؾ بذكر طرؼ صالح غير المشهور في 
علم الكبلـ يدفع اهلل بو في نحور المخالفين، فمن ذلك ما ورد في تعليل خلق السموات 

نَػُهَما اَلِعِبيَن ، واأل رض أف ذلك بالحق وىي قولو تعالى: }َوَما َخَلْقَنا السََّماَواِت َواأَلْرَض َوَما بَػيػْ
[، وقولو تعالى: }َأَوَلْم 38،39َما َخَلْقَناُىَما ِإالَّ بِاْلَحقّْ َوَلِكنَّ َأْكثَػَرُىْم الَ يَػْعَلُموَف{]الدخاف:

نَػُهَما ِإالَّ بِاْلَحقّْ َوَأَجٍل يَػتَػَفكَُّروا ِفي َأنُفِسِهْم َما خَ  َلَق اللَُّو السََّماَواِت َواأَلْرَض َوَما بَػيػْ
: [، وفي ىذه اآلية الكريمة داللة على أف الفكرة العقلية الصحيحة بمستمر 8ُمَسمِّى{]الرـو

المعرفة بحكمة اهلل والقطع على تنزيو اهلل من العبث واللعب كما أف األدلة الشرعية جاءت 
 ك، وذلك واضح في قولو تعالى: }َأَوَلْم يَػتَػَفكَُّروا ِفي َأنُفِسِهْم{،بذل
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ـْ تَْأُمُرُىْم َأْحبَلُمُهْم ِبَهَذا {]الطور: [، 32فهي حجة على إثبات التحسين العقلي كقولو تعالى: }َأ
ُهَما بَاِطبلً  نػَ َذِلَك َظنُّ الَِّذيَن َكَفُروا فَػَوْيٌل لِلَِّذيَن   وقاؿ تعالى: }َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواأَلْرَض َوَما بَػيػْ

[، وقاؿ تعالى: }ُىَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَ  ِضَياًء َواْلَقَمَر نُورًا َوَقدَّرَُه 27َكَفُروا ِمَن النَّاِر{]ص:
ْعَلُموا َعَدَد السِّْنيَن َواْلِحَساَب َما َخَلَق اللَُّو َذِلَك ِإالَّ بِ  اْلَحقّْ يُػَفصُّْل اآليَاِت ِلَقْوـٍ َمَناِزَؿ لِتػَ

 [ إلى غير ذلك.5يَػْعَلُموَف{]يون :
وبوب البخاري في ذلك فقاؿ في التوحيد والرد على الجهمية: )باب قوؿ اهلل: }َوُىَو الَِّذي 

[، وروى حديث ابن عباس كاف النبي صلى اهلل 73َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض بِاْلَحقّْ{]األنعاـ:
وآلو وسلم يدعو من الليل، وذكر دعاءه، وفيو: وأنت الحق، وقولك حق، ووعدؾ حق،  عليو

والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، وذلك من البخاري إشارة إلى مذىب أىل السنة في 
إثبات الحكمة، ومن ذلك ما وردفي تعليل العذاب باألعماؿ واالستحقاؽ مثل: }َجَزاًء ِبَما َكانُوا 

[، وىو أصرح وأكثر وأشهد من أف يذكر بل ىو من المعلومات من 17{]السجدة: يَػْعَمُلوفَ 
َنا َعَلى  ضرورة الدين، وكذلك جاء صريح التعليل في األحكاـ كقولو تعالى: }ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتبػْ

 [ اآلية..32بَِني ِإْسَرائِيَل ...{]المائدة:
كتاب اهلل مما تقشعر منو الجلود وقد ذكرت في العواصم في ىذه أكثر من مائة آية من  

 لمخالفة آية واحدة منها.
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وقد ذكر ابن القيم الجوزية في الجواب الكافي أف في ذلك قدر ألف آية في كتاب اهلل ذكره 
في فائدة العمل مع القدر في ترتيب األشياء على األسباب في حكمة اهلل تعالى انتهىمختصرًا 

 بأكثر ألفاظو.
الناظر في آداب المناظر للعبلمة الجبلؿ: ولما صرح الكتاب والسنة بحكمتو  وفي الروض

تعالى حملتها طوائف اإلسبلـ على أنها مراعاتو لمصالح عباده ال لمصالح نفسو، فكاف ذلك 
 رداً لها إلى معنى رحمتو انتهى.

السنة:  قاؿ المؤلف في )المزف الماطر على الروض الناظر(: قاؿ ابن تيمية في شرح منهاج
القوؿ بإثبات ىذه الحكمة لي  ىو قوؿ المعتزلو ومن وافقهم من الشيعة بل لجماىير طوائف 
المسلمين من أىل التفسير والفقو والحديث والتصريف، والكبلـ، وغيرىم فأئمة الفقهاء 

متفقوف على إثبات الحكمة والمصالح في أحكاـ الشريعة، وإنما المنازع في ذلك طائفة من 
لقياس وغير نفاتو، وذلك لما في خلقو تعالى من المنافع والحكم والمصالح لعباده، نفاة ا



ويقولوف: الـ التعليل داخلة في أفعالو تعالى، وكذا ابن عقيل، والقاضي أبو يعلى في بعض 
، وأبو الخطاب الصغير، يصرحوف بالتعليل والحكم في أفعالو تعالى موافقة  المواضع، وأبو حاـز

أىل النظر والحنفية ىم من أىل السنة القائلوف بالقدر وجمهورىم يقولوف بالتعليل لمن قاؿ من 
والحكمة، وبالتحسين والتقبيح كأبي بكر القفاؿ، وأبي علي بن أبي ىريرة، وغيرىم من أصحاب 

 الشافعي والسهمي، وأبي الخطاب من أصحاب أحمد انتهى.
 رحمتو أشكل عليهم عند ذلك أمراف:قاؿ الجبلؿ: ولما ثبت رجوع معنى حكمتو إلى معنى 

 أحدىما: خلق الشرور الضارة في الدنيا واآلخرة للمحتاج إلى الرحمة. انتهى.
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قاؿ المؤلف رحمو اهلل في المزف الماطر: كالقحط وتقتير األرزاؽ وحدوث األمراض وإيبلـ 
على الموتى، وببلء األطفاؿ، وانعكاس األغراض، وذبح البهائم، وتأليمها، وشدة النزاع 

األجساد في اللحود، وغنى الجاىل، وفقر العاقل، وغير ذلك من محارات العقوؿ التي ضل 
 عنها من لم يهتد بنور اإليماف كابن الراوندي، وىي:

 كم عاقٍل عاقٍل أعيت مذاىبو
 

 وجاىٍل جاىٍل تلقاه مرزوقا
 

 ىذا الذي ترؾ األوىاـ حائرة
 

 وصير العالم النحرير زنديقا
 

 وقد رد على بعضهم بقولو:
 ىذا الذي زاد أىل العلم معرفة

 
 باهلل حقاً وإيماناً وتصديقا

 
 فسلم األمر للرحمن وارض بو

 



 واسألو من فضلو رزقاً وتوفيقا
 

 انتهى.
قاؿ الجبلؿ: وثانيهما خلق العصاة المضرين مع علمو تعالى بأف ال حظ لهم من الخلق إال 

فاختلف الناس في وجو التخلص من تلك المحارة على ثبلثة  الضر العائد عليهم في اآلخرة
 أقواؿ انتهى.
وىي النقض اإلجمالي والتفصيلي المعبر عنو بالمنع والمعارضة الواردة  -أيضاً -قاؿ المؤلف: 

على دليل المذىب األشعري وكلها مبسوطة في الروض الناظر للجبلؿ لمن أراد معرفتها، وفي 
قاؿ:فيمكن أف يجاب عن األوؿ أف تلك المحارة ىي سر  -مو اهللرح-المزف الماطر للمؤلف 

القدر الذي استأثر اهلل تعالى بعلمو، ونهى عباده عن التعرض لمعرفة حقيقتو، فقاؿ: }الَ ُيْسَأُؿ 
 [.23َعمَّا يَػْفَعُل َوُىْم ُيْسأَُلوَف {]األنبياء:
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وؾ والجبابرة أف ال يسألهم من في قاؿ صاحب الكشاؼ في تفسيرىا: إذا كانت عادة المل
مملكتهم عن أفعالهم، وعما يوردوف ويصدروف في تدبير ممالكهم تهيباً، وإجبلاًل مع جواز 

الخطأ والزلل وأنواع الفساد عليهم كاف ملك الملوؾ ورب األرباب خالقهم ورازقهم أولى بأف ال 
كل معقوؿ بدواعي الحكمة، وال   يسأؿ عن أفعالو مع ما علم واستقر في العقوؿ أف كلما يفعلو

يجوز عليو الخطأ وال فعل القبائح وىم يسألوف أي ىم مملوكوف مستعبدوف خطاؤوف فما 
 أخلقهم بأف يقاؿ لهم: لم فعلتم في كل شيء فعلوه انتهى.

وذكر حديث أبي ىريرة في القدرية: وحديث علي أف رجبلً أتاه فقاؿ: يا أمير المؤمنين أخبرني 
سالف ذكرىما، قاؿ: وأخرجو أي حديث علي السيد الحافظ أبو عبد اهلل الحسني عن القدر ال

في كتابو الجامع الكافي المعروؼ بجامع آؿ محمد، ثم قاؿ: فالواجب على العاقل التسليم 
لحكمة اهلل في كل ما أنكره عقلو، واإلقرار بالعجز والقصور عن معرفة مدارؾ قضاياه وأحكامو 

ل عقلو السليم فيما خلق لو، ويعلم أف ذرة من ذرات الوجود جعلو اهلل في عباده، وأف يستعم
معياراً لعباده في أمور معايشهم ومعادىم ومناطاً لما كلفهم اهلل بو من أنواع العبادات وضروب 
المعامبلت ولذا أف إبلي  لعنو اهلل لما اعترض على الحكمة كما في أمر اهلل تعالى لو ولمبلئكتو 

واضح بما حكاه اهلل عنو في كتابو جعلو من المدحورين، وألبسو ثوب الشقاء أبد  بالسجود آلدـ
 اآلبدين ودىر الداىرين.



(3/592) 

 

وقد أخرج البيهقي في كتابو األسماء والصفات، عن عمرو بن ميموف عن ابن عباس قاؿ: لما 
، ولو شئت أف ال بعث اهلل موسى وكلمو قاؿ: اللهم أنت رب عظيم، ولو شئت أف تطاع أُلِطْعتَ 

تعصى لما ُعِصْيَت، وأف تحب أف تطاع، وأنت في ذلك تعصى، فأوحى اهلل إليو: إني ال ُأسأؿ 
 عما أفعل، وىم يسألوف. فانتهى موسى.

وروى ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني، وزاد فيو: فلما بعث اهلل عزيراً سأؿ 
اؿ: ىل تستطيع أف تأتي بصرة من الشم ؟ قاؿ: ال، اهلل مثل سؤاؿ موسى ثبلث مرات، فق

قاؿ: أفتستطيع أف تجيء بمكياؿ من الريح؟، قاؿ: ال، قاؿ: أفتسطيع أف تجيء بمثقاؿ أو 
قيراط من نور، قاؿ: ال، قاؿ: فهكذا ال تقدر على الذي سألت عنو، أما أني ال أجعل عقوبتك 

 كر فيهم مع أنو نبي.إال أف أمحو اسمك من بين أسماء األنبياء، فلم يذ 
فلما بعث اهلل عيسى عليو السبلـ ورأى منزلتو سأؿ عن ذلك كموسى، وأجيب عليو بمثل 
ذلك، وقاؿ اهلل عز وجل: لئن لم تنتو عن طلب ما طلب عزيٌر ألفعلن بك كما فعلُت 

 بصاحبك، فجمع عيسى من معو، فقاؿ: القدر سر اهلل، فبل تكلفوه.
القبلئد: وىذه الحكمة في الحقيقة ىي المسماة سر العلـو قاؿ المصنف في حاشيتو شرح 

واألقدار وغاية الغايات التي ال يحيط بها إال عبلـ الغيوب واألسرار، أال ترى كيف كاف طلب 
عزير لئلحاطة بها موجباً لو تلك العقوبة كما كاف طلب موسى لئلحاطة بذات اهلل موجباً للعقوبة 

 بالصعقة. انتهى.
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ي اإليثار: وروى الطبراني عن وىب عن ابن عباس أنو سئل عن القدر ؟ فقاؿ: وجدت أطوؿ وف
الناس فيو حديثاً أجهلهم بو، واضعفهم فيو حديثاً أعلمهم بو، ووجدت الناظر فيو كالناظر في 
شعاع الشم  كلما ازداد نظراً ازداداً تحيرًا.. إلى أف قاؿ: )قلت(: ويشهد لهذه اآليات ما جاء 

 [ اآلية.30كتاب اهلل من قوؿ المبلئكة: }َأَتْجَعُل ِفيَها َمْن يُػْفِسُد ِفيَها ...{]البقرة:  في
وأما أحاديث النهي عن الخوض في القدر فعشرة أحاديث رجاؿ بعضها ثقات، ولبعضها شواىد 

لبعض كما أوضحتو في العواصم، وأقل من ىذا مع شهادة القرآف والبرىاف كذلك يكفي 
 ا حدث بسبب الخوض من الضبلالت زيادة عبرة وجيزة انتهى.المنصف، وم

وذكر المؤلف في المزف الماطر مالفظو: والسر في ذـ المطالب لها واهلل أعلم أنو لم يقف عند 



قدره، ولم يقنع بما يظهره اهلل لو من الحكمة الكافية لئلذعاف بنهيو، وأمره فكاف طلبها كالشك 
 شك في العدؿ في جميع التصرفات الكونية. انتهى.في الحكمة الربانية الموجب لل

(3/594) 

 

)قلت(: وفيما قص اهلل تعالى في كتابو العزيز في حديث الخضر وموسى عليهما السبلـ أبلغ 
زاجر، وأقوى دليل على أف كل فعل من أفعالو تعالى صادر عن حكمة واضحة ومصلحة راجحة  

جدار ، وبياف وجوه الحكمة فيما ال يستطيع عليو كما في قتل الغبلـ، وخرؽ السفينة، وىدـ ال
موسى صبرًا، وقوؿ الخضر لموسى بعد ذلك: ما علمي وعلمك إال مثل ما التقطو العصفور 

بمنقارىا من ىذا البحر،فسبحاف من شملت رحمتو ودقت في كل شيء حمكتو.. إلى أف قاؿ: 
جملة األفعاؿ، وقد ذكر  والجواب عن الثاني قد تضمنو الجواب عن األوؿ ألف الخلق من

صاحب الكشاؼ في تفسير قولو تعالى في سورة التغابن: }ُىَو الَِّذي َخَلَقُكْم َفِمْنُكْم َكاِفٌر 
[ ىذا إليراد برمتو، وأجاب عنو بما لفظو: قد علمنا أف اهلل سبحانو 2َوِمْنُكْم ُمْؤِمٌن {]التغابن:

منا أف أفعالو كلها حسنة وخلق فاعل القبح حكيم عليم بقبح القبيح عالم بغنائو عنو، وقد عل
فعلو فوجب أف يكوف حسناً، وأف يكوف لو وجو حسن وحق، وجو الحسن علينا ال يقدح في 
حسنو كما ال يقدح في وجو حسن أكثر مخلوقاتو، وإف جهلنا بداعي الحمكة إلى خالقها 

 انتهى.
ال يصدر منو إال ما يكوف راجحاً  وأما ما يصلوف إليو من العذاب السرمد فقد علمنا أف الحكيم

ال مساوياً فضبلً عن المرجوح كما حققو في موضعو، ومن ثمة قاؿ المحققوف الحكمة العلم 
 بأشراؼ األعماؿ، والعمل بمقتضى ذلك ال اعتراض المعترض، وال عذر لمعترض.

(3/595) 

 

 أفهم معنى دواـ قاؿ العبلمة أبو الفرج الجوزي في كتابو صيد الخاطر: قاؿ لي قائل: ال
التعذيب للكفار.. إلى أف قاؿ: فأجبتو: أفعاؿ الحكيم سبحانو تعلل وال يطلع على الحكمة في 
أكثرىا، فواجب علينا التسليم، ولو قدرنا جواز االعتراض عليو فإنما يعترض على الحكيم من 

 ىو أحكم منو، أفيحسن أف يعترض بعقل ىو وىبو لنا.
اهلل عدؿ يفعل ما يشاء، قاؿ: غير أنني إف دخلت على جهة  قاؿ ابن عقيل في ىذا: إف

[، 28المسامحة فقد علل سبحانو في ذلك قولو: }َوَلْو رُدُّوا َلَعاُدوا ِلَما نُػُهوا َعْنُو {]األنعاـ:



وعلمو بذلك جار مجرى إدراكنا بالحواس كفرىم، ولو راـ كفرىم حسن دواـ تعذيبهم، وكذلك 
 لكفر.إذا كانوا في علمو على ا

)قلت(: وما يمتنع أف يكونوا وىم في النار على االعتراض واعتقاد ما ال يحسن فيدـو العذاب 
 على مقدار ما في البواطن انتهى.

قلت: والعفو عن الكفار المستحقين للخلود جائز عقبلً عند جمهور المعتزلة أشار إليو صاحب 
بْػُهْم فَ  ِإنػَُّهْم ِعَباُدَؾ َوِإْف تَػْغِفْر َلُهْم فَِإنََّك َأْنَت اْلَعزِيُز الكشاؼ في تفسير قولو تعالى: }ِإْف تُػَعذّْ

[، قاؿ: فإف قلت: المغفرة ال تكوف للكفار فكيف قاؿ: }َوِإْف تَػْغِفْر 118اْلَحِكيُم{]المائدة:
 َلُهْم{؟

)قلت(: ما قاؿ: إنك تغفر لهم، ولكنو بنى الكبلـ على إف فقاؿ: إف عذبتهم عدلت ألنهم 
بالتعذيب، وإف تغفر لهم مع كفرىم لم يعدـ في المغفرة وجو الحكمة؛ ألف المغفرة أحقاء 

 حسنة لكل مجـر في العقوؿ بل متى كاف المجـر أعظم جرماً كاف العفو عنو أحسن انتهى.

(3/596) 

 

وقد كاف سعد الدين أطلق القوؿ بنسبة عدـ جواز العفو عقبلً إلى المعتزلة في بعض كتبو، ورجع 
ي حاشية الكشاؼ، وقاؿ: إف غفراف الشرؾ جائز عندنا، وعند جمهور البصريين من عنو ف

 المعتزلة ألف العذاب حق اهلل تعالى على المذنب، ولي  في إسقاطو مضرة انتهى.
وقد طاؿ بنا البحث، ولكن العذر أف المصنف رحمو اهلل لما تعرض في ىذه المسألة ألعظم 

ا أحسن ما ذكره العبلمة المقبلي في أبحاثو المسددة مبيناً مسائل علم الكبلـ إلى أف قاؿ: وم
لعذره الموجب لتكرار إبطاؿ قوؿ نفاة الحكمة، ولفظو: فإف قلت: أكثر أبحاثك أيها الرجل 
وديدنك وىجيراتك معهم في ىذه المسألة فكأنك مستحل للخصاـ أو مستبيح على أولئك 

ألة في الدين إال سد ذي القرنين، ونحوه إف األقواـ، إلى أف قاؿ: )قلت(: ما مثل ىذه المس
حفظ حفظت الببلد والعباد، وإف أىمل ىلكت، فكيف تأمرني بالتشاغل عنو انتهى من المزف 

 الماطر مختصرًا.

(3/597) 

 

الثانية: قولو: ثم خلق العقل إلى آخره، يدؿ على أف العقل أحب ما خلق اهلل وبو مؤاخذة اهلل 
ي الدارين وىو السفير بين اهلل وخلقو، والحجة لئلنساف وعليو، وقد عباده وإعطاؤىم الخير ف



اشتملت ىذه المسألة على الترغيب لبني آدـ في خوؼ اهلل وطاعتو، والترىيب من خوؼ 
الشيطاف وطاعتو مع بياف ما يترتب على كل منهما من محبة اهلل لعبده وبغضو باعتبار كماؿ 

و على اإلنساف على جميع أصناؼ الحيوانات بالعقل ليميز عقلو ونقصانو، وبياف ما أمتن اهلل ب
بو الحسن من القبيح، ويعرؼ ما يضره وينفعو، وتدؿ على أف العقل والخوؼ والطاعة على 
مراتب، ولم يكمل في أحد إال في رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم لحديث ابن عباس 

الناس (( ، وذلكم نبيكم وقد جاءت األدلة المذكور آنفاً مرفوعاً بلفظ: ))أفضل الناس أعقل 
بعظم قدر العقل عند اهلل وبعلو منزلتو ودرجتو عند اهلل وأنو أساس كل طاعة وأنو الطريق إلى 
معرفة الباري وعدلو وتوحيده، وال يدرؾ الدين وحسن العمل وكل الخير إال بو، وفضائلو ال 

خصاؿ الحميدة والفوائد الجليلة، والمنافع تحصى، ومناقبو ال تستقصى، وما أعد اهلل فيو من ال
العظيمة ال تنضبط بحد، وال تنحصر بعد، واألدلة في كل ذلك أكثر من أف تحصى وسنذكر 

 منها اليسير لتعذر اإلحاطة بها.
منها ما أخرجو أبو طالب في أماليو بإسناد ال بأس بو إلى أبي سعيد الخدري قاؿ: سمعت 

و وسلم يقوؿ: ))قسم اهلل العقل على ثبلثة أجزاء فمن كن فيو كمل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآل
عقلو، ومن لم تكن فيو فبل عقل لو: حسن المعرفة باهلل، وحسن الطاعة لو، وحسن الصبر على 

 أمره(( .

(3/598) 

 

وأخرج أيضاً من طريق البراء بن عازب، قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
مبلئكة واجتهدوا في طاعة اهلل بالعقل ، وجد المؤمنوف واجتهدوا في طاعة اهلل يقوؿ: ))جد ال

 على قدر عقولهم فأعلمهم بطاعة اهلل أوفرىم عقبًل(( .
وأخرج أيضاً من طريق البراء بن عازب أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))إف هلل خواصاً 

لناس، قاؿ: قلنا يا رسوؿ اهلل وكيف كانوا أعقل يسكنهم الرفيق األعبل من الجناف كانوا أعقل ا
الناس؟ قاؿ: كانت نهمتهم المسابقة إلى ربهم والمسارعة إلى ما يرضيو وزىدوا في الدنيا 

 وفضولها ورياشها ونعيمها وىانت عليهم فصبروا قليبلً واستراحوا طويبًل(( انتهى.
لو وسلم أنو تلى: }تَػَباَرَؾ الَِّذي وأخرج أيضاً من حديث ابن عمر عن النبي صلى اهلل عليو وآ
[، ثم قاؿ: أيكم أحسن عمبلً 1،2بَِيِدِه اْلُمْلُك ...{ إلى قولو: }َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَمبًل{]الملك:

 فهو أحسن عقبًل، وأورع عن محاـر اهلل، وأسرعهم في طاعة اهلل . انتهى.

(3/599) 



 

رة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وما ذكره السماف في أماليو من حديث عاصم بن ضم
قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إذا تقرب الناس إلى خالقهم بأنواع البر 

فتقرب إليو بأنواع العقل تسبقهم بالدرجات والزلفى عند الناس في الدنيا وعند اهلل في اآلخرة(( 
منين علي بن أبي طالب، واهلل لقد سبق ، وفيو من طريق عاصم بن ضمرة قاؿ: قاؿ أمير المؤ 

إلى جنات عدف أقواـ فما كانوا بأكثر الناس صبلة وال صياماً وال حجاً وال اعتماراً ولكنهم 
عقلوا عن اهلل موعظة فوجلت منهم القلوب وخشعت منهم الجوارح واطمأنت منهم النفوس 

جر قاؿ: قلت يا رسوؿ اهلل: بم ففاقوا الخليقة برفع الدرجات، وعظم المنزلة عند اهلل في األ
بعثت؟ قاؿ: ))بالعقل((. قاؿ: فبما أمرت؟ قاؿ: ))بالعقل((، قاؿ: فبما يحاسب الناس؟ قاؿ: 
)) بالعقل((، قاؿ: فيكف لنا بالعقل؟ قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف العقل ال غاية لو ، 

ذلك سمي عابدًا، فإف سمح  ولكن من أحل حبلؿ اهلل وحـر حرامو سمي عاقبًل، واجتهد بعد
بعد ذلك سمي جواداً فإف اجتهد في العبادة وتسمح في نوائب المعروؼ ببل عقل يدلو على 
اتباع أمر اهلل واجتناب ما نهى عنو فأولئك ىم األخسروف أعماالً الذي ضل سعيهم في الحياة 

 الدنيا وىم يحسبوف أنهم يحسنوف صنعاً .

(3/600) 

 

قاؿ: أس  الدين على العقل، وفرضت الفرائض على العقل، وحرمت ومن طريق ابن عباس 
المحاـر على العقل، وإنما يعرؼ ربنا بالعقل، وما عبد إال بالعقل ألم تر إلى قولو تعالى: وما 

[، حتى بلغ إلى 76أخبرىم عن إبراىيم قاؿ: }فَػَلمَّا َجنَّ َعَلْيِو اللَّْيُل رََأى َكوَْكًبا ...{]األنعاـ:
[، فقاؿ: عرؼ ربو بالعقل 79عالى: }ِإنّْي َوجَّْهُت َوْجِهي لِلَِّذي َفَطَر السََّماَواِت {]األنعاـ:قولو ت

 الذي آتاه اهلل إلى أف قاؿ: فلذلك اتخذه اهلل خليبًل. انتهى.
وأخرج البيهقي في الشعب من حديث جابر مرفوعاً بلفظ: ))قواـ المرء العقل ، وال دين لمن 

 ال عقل لو(( .
خرج أبو الشيخ من طريق جابر مرفوعاً بلفظ: ))دين المرء عقلو ، ومن ال عقلو لو ال دين وأ

 لو(( .
وعن أبي بكرة عند ابن ماجة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))الحياء من 

 اإليماف .. إلى أف قاؿ: وإنما يدرؾ الخير كلو بالعقل، وال دين لمن ال عقل لو((.
جعفر بن محمد عن أبيو رفعو إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: قاؿ رسوؿ  ومن طريق



اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إذا بلغكم عن رجل حسن حاؿ فانظروا في عقلو فإنما يجزى 
 بحسب عقلو(( إلى غير ذلك.

 قلم ((.وفي مجموع ىذه األدلة ما يتأيد بو حديث المجموع قولو: ))أوؿ ما خلق اهلل ال
قاؿ السيد العبلمة صاـر الدين في حاشيتو على المجموع: خلق القلم محموؿ على خلق 

الكاتب وشاىده قولو: خط كل شيء، وىذا أمر والحكيم ال يأمر الصبي الذي ال يميز مع أنو 
 حي، فكيف الجماد.

(3/601) 

 

وال خبلؼ بين األمة أنو  قاؿ القاضي أبو بكر بن العربي: لي  بممتنع أف يكوف جسماً مؤلفاً، 
كذلك، وقد تظاىرت األدلة أنها أقبلـ، وقد سمع النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم صريرىا ليلة 
اإلسراء في المؤل األعلى، ويحتمل أف يكوف أوؿ مخلوؽ قلماً واحداً ثم خلقت سائر األقبلـ 

الجن  ال عن الواحد بعده، ويحتمل أف يكوف قولو: ))أوؿ ما خلق اهلل القلم (( عبارة عن 
 قاؿ: والظاىر عندي أنو واحد خلقت بعده أقبلـ انتهى.

قلت: قد تقدـ كبلـ العلماء والمفسرين في أوؿ مسألة الخبر في القلم المذكور فيو مستوفاً بما 
أغنى عن اإلعادة، وفي خبر ابن عباس عند الخطيب المذكور في شواىد الخبر وفيو قاؿ: وىو 

 ما بين السماء واألرض انتهى.قلم من نور طولو ك
 وقولو: ))ثم خلق العقل((.

قاؿ السيد صاـر الدين في حاشتيو على المجموع: العقل الذي ىو شرط في التكليف ال 
ينقصو الحكيم ال شقياً وال فاجرًا، وىو يفتقر إلى تأويل ال يحتملو الموضع، وكيف ينتقص من 

ثم خلق العقل المراد بو العاقل، والكماؿ راجع العقل والنقص في حقو تعالى ال يتصور فقولو 
إلى اآلية وغيرىا من األلطاؼ التي يكوف عندىا كامبلً وذلك ألف العقل عرض لي  بحي فضبًل 
عن كونو ناطقاً خبلؼ من قاؿ: إنو القلب، وال يمتنع أف يكوف ذلك ضرب من التقدير بأنو من 

ضاؼ النظر إلى الشيء وإف لم يكن ناطقاً  شرفو لو كاف ينطق غير حي لكاف ىو للعقل، وقد ي
 كقولو: فقالت لو العيناف: سمعاً وطاعة انتهى.

(3/602) 

 



قلت: وكبلـ المجموع بقولو فاستنطقو وما بعده إلى قولو: فأكمل الناس.. إلى آخره يأبى أف 
، وال المراد بو العاقل، وفي كل ذلك داللة واضحة أف اهلل تعالى خلق العقل قبل خلق اإلنساف

مانع من جعل العقل جسماً لطيفاً ألنو الذي يتصور في العقوؿ استنطاقو لماثبت باالستقراء إف 
العرض محتاج لما يحل فيو وإال فالقدرة صالحة بتجسيم العرض لما ثبت من تجسيم 

الحسنات والسيئات عند الوزف يـو القيامة وبغيرتجسيم، وإال فلسنا بمكلفين عن معرفة كيفية 
هلل العقل، وأما بعد خلق اهلل اإلنساف فالجمهور على أنو عرض فيو يتميز بو عن سائر خلق ا

الحيوانات وىو يكمل فيو بمجموع علومو العشرة المذكورة في علم الكبلـ، وىي التي ال 
ينقصها اهلل من سعيد وال شقي، وسمي العقل عقبًل ألنو يعقل صاحبو عن الوقوع في المحرمات 

 المجال  الدنيئة. والمكروىات وعن

(3/603) 

 

قولو: )فأكمل الناس عقبلً أخوفهم هلل(.. إلى آخره، الظاىر أنو من كبلـ أمير المؤمنين عليو 
السبلـ ]تفسيرًا[ لما قبلو ]وبياناً[ لكماؿ العقل فيمن أحبو اهلل ونقصانو فيمن أبغضو اهلل، 

ىد الخبر بلفظ: ))قسم العقل ويؤيد ذلك حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً المذكور في شوا
على ثبلثة أجزاء فمن كن فيو كمل عقلو، ومن لم يكن فيو فبل عقل لو: حسن المعرفة باهلل، 
وحسن الطاعة لو، وحسن الصبر على أمره((، وىذه الثبلثة ال تجتمع إال في أخوؼ الناس هلل، 

ن أخوؼ الناس للشيطاف وأطوعهم لو باعتبار استعماؿ عقلو فيما ألجلو خلق وال تنتفي إال م
وأطوعهم لو ويدؿ أيضاً على أف خوؼ اهلل وطاعتو على مراتب وكماؿ العقل ال يتأتي إال فيمن 
بلغ النهاية فيها، وىكذا نقصانو ومقتضى ذلك الترغيب واإلرشاد إلى طاعة اهلل والخوؼ منو 

منو، واألدلة في  المنحصر كل ذلك في الثبلثة األجزاء والترىيب من طاعة الشيطاف والخوؼ 
 كل منهما كتاباً وسنة أكثر من أف تحصى، واهلل أعلم.

(3/604) 

 

 ]قتاؿ الناكثين والقاسطين والمارقين[
حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليو السبلـ قاؿ: أمرني رسوؿ اهلل صلى اهلل 

ترؾ شيئاً أمرني بو حبيبي رسوؿ عليو وآلو وسلم بقتاؿ الناكثين والقاسطين والمارقين فما كنت أل
 اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم.



قاؿ في التخريج: السيوطي في مسند علي عليو السبلـ ما لفظو: عن زيد بن علي بن الحسين 
عن أبيو عن جده، عن علي، قاؿ: أمرني رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم بقتاؿ الناكثين 

 عساكر.والمارقين والقاسطين، أخرجو ابن 
وفي تلخيص ابن حجر في كتاب اإلمامة: وقتاؿ البغاة ما لفظو: قولو: ثبت أف أىل صفين 

والجمل والنهرواف بغاة ىو كما قاؿ: ويدؿ عليو حديث علي أمرت بقتاؿ الناكثين والقاسطين 
 والمارقين، رواه النسائي في الخصائص والبزار، والطبراني، انتهى.

اؿ: وأخرجو ابن عدي، والطبراني في األوسط، وابن مندة في قلت: ذكره في كنز العماؿ ق
غرائب شعبة، بلفظ حديث ابن عساكر المذكور، وقد روى ابن عبد الغني بن سعيد أخرجو في 
إيضاح اإلشكاؿ، واألصبهاني في الحجة، وأخرجو الحاكم في األربعين من طريقين بإسنادين 

سوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم علي بن أبي عن أبي أيوب األنصاري في رواية بلفظ: أمر ر 
 طالب بقتاؿ الناكثين والقاسطين والمارقين.

وذكره المؤلف بلفظو في باب قتاؿ أىل البغي من أىل القبلة، ثم قاؿ: وىو حديث مروي من 
 طرؽ عدة ومتلقى بالقبوؿ إف لم يبلغ حد التواتر، ولذلك لم يرده معاوية حين روي لو انتهى.

واية عن أبي أيوب بلفظ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ لعلي: وفي ر 
 ))تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين (( .

(3/605) 

 

وفي الجامع الكافي في باب محاربة أىل البغي: روى محمد بإسناده عن علي عليو السبلـ أنو 
أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، فقاؿ: قاؿ: أمرني رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أف 

 الناكثوف أصحاب الجمل، والمارقوف الخوارج، والقاسطوف: أىل الشاـ انتهى.
وأخرج الشريف أبو عبد اهلل محمد بن علي الحسني في كتاب أسماء التابعين ما لفظو: أخبرنا 

حاؽ، قاؿ: حدثني الحسين بن محمد بن الحسين المقرئ، قاؿ: أخبرنا عبد العزيز بن إس
محمد بن عيسى بن سبلـ، قاؿ: حدثنا محمد بن زكريا المكي، قاؿ: حدثني أبو إبراىيم علي 
بن عبد اهلل العمري عن أبيو عن اإلماـ أبي الحسين زيد بن علي عن أبيو عن جده عن أمير 

ن والمارقين، المؤمنين قاؿ: أمرني رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم بقتاؿ الناكثين والقاسطي
 فأما الناكثوف فأىل الجمل، وأما القاسطوف فمعاوية وأصحابو، وأما المارقوف فالحرورية انتهى.

(3/606) 

 



وأخرج أبو طالب في أماليو بلفظ: وبو قاؿ: حدثنا أبو الحسين يحيى بن الحسين بن محمد بن 
: حدثنا داود بن سليماف عبد اهلل الحسني قاؿ: حدثنا علي بن محمد بن مهرويو القزويني، قاؿ

الغازي، قاؿ: حدثنا علي بن موسى الرضا، عن أبيو موسى بن جعفر، عن أبيو جعفر بن محمد، 
عن أبيو محمد بن علي، عن أبيو علي بن الحسين، عن أبيو الحسين بن علي، عن أبيو علي بن 

س العرب ، وقاتل أبي طالب قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))يا علي أنت فار 
الناكثين، والمارقين والقاسطين..(( الحديث، قاؿ: وبو قاؿ: حدثنا محمدبن عمرو بن محمد 
الدنيوري، قاؿ: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاؽ، قاؿ: حدثنا سهل بن معاذ، قاؿ: 
دثنا حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي قاؿ: حدثنا علي بن عبد الحميد، وضرار بن صرد، قاال: ح

عائذ بن حبيب، قاؿ: حدثنا بكر بن ربيعة، عن يزيد بن قي  عن إبراىيم، عن علقمة، عن عبد 
اهلل، قاؿ: ُأِمر علي رضي اهلل عنو بقتاؿ الناكثين والقاسطين والمارقين انتهى. وأخرجو ابن 

 عساكر من طرؽ كثيرة.
في، وقد حدث بأمر قاؿ أبو طالب الحسني: ىذا حديث مستحسن ألف عبد اهلل بن مسعود تو 

 ىؤالء القـو قبل وقوعو عدة، وقبل حدوث ىذه الحوادث انتهى.

(3/607) 

 

قلت: ثبت أف وفاة عبد اهلل بن مسعود في خبلفة عثماف، وبين وفاتو وبين القتاؿ نحو ثماف 
سنين، والحديث متلقى بالقبوؿ، وقد روي من طرؽ عدة وىو يدؿ على وجوب قتاؿ ىذه 

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو، وعلى األمة وجوب ذلك،  الفرؽ الثبلث على
ولحديث ُحكمي على الواحد ُحكمي على الجماعة، وإنما خوطب بذلك علي دوف سائر 

الصحابة لما ثبت باالستقراء أف مثل ىذه الخطابات ال تخاطب بها إال من قاـ بها، وقد نصت 
ما في الخبر من الداللة لؤلمة والتبشير ألمير المؤمنين علي األدلة ]على[ تعيينو للقياـ بها مع 

بقيامو بأمر األمة وبكونو إماـ حق وىدى؛ ألف النكث والخروج والقسط بغي ال يتجو ثبوت 
قتاؿ البغاة إال إذا كانوا على إماـ الحق والهدى وىو كذلك بإجماع األمة، ولؤلدلة كتاباً وسنة 

ىذه الحوادث نصره، والقياـ معو على قتالهم للقياـ بأمر  فيجب على من في عصره عند قياـ
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وال خبلؼ بين الصحابة رضي اهلل عنهم في وجوب 

قتالهم، ولقد كاف من الصحابة رضي اهلل عنهم القياـ بمهجهم وأموالهم مع أمير المؤمنين علي 
بن عمر وسعد بن أبي وقاص، ومحمد بن مسلمة، في قتاؿ الفرؽ المذكورة إال ما كاف من ا

وأسامة بن زيد، والحارث بن حوط، وسعيد بن مالك وغيرىم فتوقفوا عن الخروج مع أمير 



المؤمنين علي عليو السبلـ لقتاؿ ىذه الفرؽ؛ ألعذار أبدوىا عند أف سألهم أمير المؤمنين علي 
الف الباطل، وفي أعذارىم ما ال عليو السبلـ عن توقفهم عن الخروج معو لنصرة الحق وخذ

يخفى على المنصف فبل حاجة لذكرىا ألنها غير نافعة لهم إلجماعهم أف الحق مع علي، 
 وحديث القاتل

(3/608) 

 

والمقتوؿ في النار عند أبي طالب وغيرىم عاـ في الباغي وغيره ال يعارض أدلة الباب الخاصة 
الخبر المذكور في غير الباغي، وإال فمدارة علي في الفرؽ المذكورة الباغية فيخصص بها عمـو 

أبي بكرة حين خرج األحنف يريد قتاؿ البغاة مع أمير المؤمنين، فلقيو أبو بكرة فسألو فقاؿ: 
أريد أف أنصر ابن عم النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فذكر لو الخبر، وأبو بكرة كاف متحامبًل 

توقف عن مجرد القتاؿ مع أمير المؤمنين علي حتى  على أمير المؤمنين، وخزيمة بن ثابت ممن
 قتل عمار فجرد سيفو وقاتل بصفين حتى قتل.

ويدؿ أيضاً على ثبوت ىذه الحظ الجليل والفضل الجزيل من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم ألمير المؤمنين علي بن أبي طالب وتخصيصو وإلزامو بقتاؿ ىذه الفرؽ الثبلث المذكورة 

ين سائر الصحابة رضي اهلل عنهم، وكل أدلة ىذا الباب من أعبلـ نبوتو صلى اهلل عليو وآلو من ب
وسلم ألخباره صلى اهلل عليو وآلو وسلم بقياـ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأمر األمة، 
 وبقياـ ىذه الفرؽ الثبلث على أمير المؤمنين علي وبقتالو لهم مع ما أخبر صلى اهلل عليو وآلو
وسلم بعبلمة كل فرقة منها وقائدىا اآلتي ذكرىا، وكل ذلك من المغيبات التي ال تعلم إال من 

 جهة الوحي، ولوقوع كل ذلك في المستقبل كما أخبر بو صلى اهلل عليو وآلو وسلم.
ىذا وقد اختلف العلماء سلفاً، وخلفاً في حكم ىذه الفرؽ الثبلث فمنهم من قاؿ بكفرىم، 

أنهم فساؽ، ومنهم من قاؿ: منافقوف، ومنهم من قاؿ بأحد ىذه األقواؿ في ومنهم من قاؿ ب
بعض ىذه الفرؽ دوف بعض، والذي عليو المحققوف من السلف والخلف أنهم بغاة كما ىو 

 صريح رواية المجموع بقولو:

(3/609) 

 

 ]حديث الجمل وصفين والنهرواف[
لسبلـ أنو أتاه رجل فقاؿ: يا أمير حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليو ا



المؤمنين َأَكَفر أىل الجمل وصفين وأىل النهرواف؟ قاؿ عليو السبلـ: ال، ىم إخواننا بغوا علينا 
 فقاتلناىم حتى يفيئوا إلى أمر اهلل تعالى.

قاؿ في التخريج في مسند علي عليو السبلـ للسيوطي ما لفظو: عن أبي البحتري، قاؿ: سئل 
الجمل: أمشركوف ىم؟ قاؿ: من الشرؾ فروا، قيل: منافقوف؟ قاؿ: المنافقوف ال  علي عن أىل

 يذكروف اهلل إال قليبًل، قيل: فما ىم؟ قاؿ: إخواننا بغوا علينا، ابن أبي شيبة انتهى.
 قلت: وأخرجو البيهقي عن أبي البحتري، وذكره في كنز العماؿ بلفظو.

اً عن أمير المؤمنين مثل ذلك جواباً عن أىل وفي الجامع الكافي عن محمد بن منصور ببلغ
النهرواف، وفي رواية لو: عن الحسن بن علي قاؿ: لما قتل على الحرورية قالوا: من ىؤالء يا 
أمير المؤمنين أكفار ىم؟ قاؿ: من الكفر فروا؟ قيل: فمنافقوف؟ قاؿ: إف المنافقين ال يذكروف 

قيل: فما ىم؟ قاؿ: قـو أصابتهم الفتنة فعموا وصموا.  اهلل إال قليبل، وىؤالء يذكروف اهلل كثيرًا،
 أخرجو عبد الرزاؽ.. انتهى.

وتقدـ كبلـ التلخيص بلفظ: قولو ثبت أف أىل صفين والجمل والنهرواف بغاة ىو كما قاؿ إلى 
 آخره، رواه النسائي في الخصائص والبزار والطبراني إلى غير ذلك.

سبلـ في الخبر األوؿ بقتاؿ الفرؽ المذكورة إنو البغي والحديث مبين لسبب ما أمر بو عليو ال
 الموجب لقتالهم.

(3/610) 

 

وتقدـ للمؤلف رضي اهلل عنو على كبلـ المجموع بياف أحكاـ البغاة وكيفية قتالهم في آخر  
كتاب ]الروض النضير[ بما أغنى عن اإلعادة فخذ البياف لما ىنا من ىنالك، وال خبلؼ بين 

ف أحكاـ البغاة وكيفية قتالهم لم تعرؼ إال من جهة قوؿ أمير المؤمنين علي علماء اإلسبلـ أ
 وفعلو لعدـ وقوع البغي إال في أيامو.

ومبين أيضاً لنهاية قتالهم بقولو عليو السبلـ: حتى يفيئوا إلى أمر اهلل، وىي نهاية قتاؿ كل باغ، 
[ 9َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اللَِّو {]الحجرات: واألصل فيها عمـو قولو تعالى: }فَػَقاتُِلوا الَِّتي تَػْبِغي

أي يرجع إلى العمل بما جاء بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم كتاباً وسنة وال خبلؼ في 
 ذلك، وقد اشتمل الخبر على أحكاـ:

)األوؿ(: على ثبوت إطبلؽ اسم البغي على من نكث بيعة إماـ الحق أو حاربو أو عـز على 
أو خرج عن طاعتو أو لم يدخل في طاعتو، كما ثبت وقوع ذلك من الفرؽ المذكورة  محاربتو

وىم المراد بالبغاة من أىل القبلة في مؤلفات العلماء، وقد تقدـ الكبلـ على كل ذلك مع بياف 



البغي لغة واصطبلحاً وشرعاً وبياف كيفية قتالهم في باب قتاؿ أىل البغي من أىل القبلة 
رضي اهلل عنو الكبلـ ىنالك بما أغنى قاؿ: وىكذا من اعتقد عقائدىم أو  واستوفى المؤلف
 استن بسنتهم.

)الثاني(: إف كبلـ أمير المؤمنين علي الصادؽ المصدوؽ صريح بالمنع من كفر ىذه الفرؽ 
 المذكورة فيدؿ على أف البغي ال يتأتى منو القضا بالكفر، قاؿ في إيثار الحق.

(3/611) 

 

ميد في كتاب عمدة المسترشدين: إف ذلك ىو المشهور عن علي عليو السبلـ، وذكر الفقيو ح
وروى ىو أنو عليو السبلـ لما سئل عن كفرىم قاؿ: من الكفر فروا، ولما سئل عن إيمانهم 

قالوا: لو كانوا مؤمنين ما حاربناىم قيل: فما ىم قاؿ: إخواننا باألم  بغوا علينا فحاربناىم حتى 
 هلل.يفيئوا إلى أمر ا

 قاؿ الفقيو حميد: وىذا تصريح بالمنع من كفرىم، وأقرتو الصحابة.
قلت: ومن ىنا ادعى ىو والخطابي وابن جرير قبلهما اإلجماع على عدـ بيعتهم، وكأف الناس 
تابعوه عليو السبلـ في ذلك لشهرتو، وعدـ منازعة الصحابة وال بعضهم لو عليو السبلـ، واحتج 

 إجماع، وقاؿ: وألف من كفر إماماً وحاربو لم يكفر انتهى كبلمو. بو الفقيو حميد على أنو
وقد روى ابن بطاؿ في شرح البخاري كبلـ ابن جرير، ودعواه اإلجماع في الكبلـ على 

الخوارج، وكاف في ابن جرير تشيع ومواالة، ذكره الذىبي في الميزاف في الذب عنو فقاؿ: إف 
وذكر نحو ما تقدـ وزاد في روايتو قيل لو عليو  ذلك مروي عن علي عليو السبلـ من طرؽ،

السبلـ: فمنافقوف، فقاؿ: لو كانوا منافقين لم يذكروا اهلل إال قليبًل ثم قاؿ: وروى وكيع عن 
مسعر عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن علي عليو السبلـ أنو قاؿ: لم يقاتل أىل النهرواف 

 على الشرؾ انتهى.
ى أف قاؿ: وىذا ىو النوع المسمى بالخاص يراد بو العاـ، ومنو قولو ومراده على الكفر.. إل

 تعالى: فبل تقل لهما أؼ: أي ال تؤذىما بذلك وال بغيره ونظائره كثير. انتهى.

(3/612) 

 

قلت: ومن ذلك ما ذكرنا في شواىد الخبر في أىل الجمل أمشركوف ىم قاؿ: من الشرؾ فروا، 
ؽ المذكورة للشرؾ الذي ىو عبادة األصناـ، ولما يتأتى منو أي من الكفر يوضحو أف ترؾ الفر 



الشرؾ باهلل في العدؿ والتوحيد والنبوة، كاف معلوماً ضرورة، ويؤيد ذلك ما رواه الناصر الحسن 
بن علي األطروش في كتاب البساط بإسناده إلى زيد بن علي عن أبيو عن جده عن علي عليو 

قاؿ: ال لو كانوا مشركين ما  -يعني أىل القبلة-مشركوف السبلـ أنو قيل لو: أرأيت قومنا أ
حلت لنا مناكحتهم، وال ذبائحهم، وال مواريثهم، وال المقاـ بين أظهرىم، وال جرت الحدود 
عليهم لكنهم كفروا بالنعمة وكفروا باألحكاـ واألعماؿ، وكفر النعمة غير كفر الشرؾ وكفر 

 الردة، انتهى.
بكفر ىذه الفرؽ أو بعضها فالمراد بو: كفر النعمة، وىذا جمع  وفي ذلك داللة أف من قاؿ:

 حسن، وإال فأدلة الباب واإلجماع يحج من قاؿ بغير ذلك.

(3/613) 

 

وقد صح وثبت من نصوص الباب أف أمير المؤمنين لم ُيَكفّْر ىذه الفرؽ المذكورة ولم يسر 
عليو وآلو وسلم لعلي: ))ال يحبك فيهم السيرة في الكافرين مع صحة قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 

إال مؤمن واليبغضك إال منافق ((، وقد تقرر بغض ىذه الفرؽ لعلي عليو السبلـ وسبو خصوصاً 
المارقوف والقاسطوف، والمنافق إذا أظهر النفاؽ وحارب وكانت لو شوكة جرت عليو أحكاـ 

يف بسيد المسلمين الكافرين باإلجماع بل قد صح أف سباب المؤمن فسوؽ وقتالو كفر، فك
وموالىم اإلماـ ببل خبلؼ بينهم الواجب محبتو وطاعتو عليهم ومع كل ذلك لم يكفرىم أمير 
المؤمنين وال سار فيهم السيرة في الكافرين بل حكم ببغيهم وسار فيهم السيرة في أىل البغي 

كاـ البغاة فيجب على إماـ الحق. ولهذا قاؿ أبو حنيفة إنو لوال سيرتو عليو السبلـ ما عرفت أح
 التوقف حيث وقعت األدلة، وسيأتي ما يشهد لما ذكرنا في الكبلـ على كل فرقة إف شاء اهلل.
)الثالث(: على ثبوت المخوة للفرؽ المذكورة أي المخوة في العشيرة الثابتة لهم من قبل وقوع 

علي بن الحسين: البغي منهم، لما رواه اإلماـ أحمد بن سليماف أف رجبلً من أىل الشاـ قاؿ ل
 جدؾ قتل المؤمنين.
 قاؿ: ويحك أين ذلك؟

 قاؿ: قولو يـو صفين إخواننا بغوا علينا.
 فقاؿ عليو السبلـ: أتقرأ القرآف؟

 قاؿ: نعم.
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[. }َوِإَلى َثُموَد َأَخاُىْم 65قاؿ: أما سمعت قولو تعالى: }َوِإَلى َعاٍد َأَخاُىْم ُىوًدا {]األعراؼ:
[ فكانوا إخوانهم في عشائرىم ال إخوانهم في أديانهم، فكذلك كاف 73عراؼ:َصاِلًحا {]األ

علي أخاىم في عشائرىم ولم يكن أخاىم في الدين.. انتهى. على أف بغيهم ال يخرجهم عن 
[ فسماىم مؤمنين 9اإليماف في قولو تعالى: }َوِإْف طَائَِفَتاِف ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اقْػَتتَػُلوا {]الحجرات:

قهم في اإليماف في األصل، ثم فرؽ بعد ذلك في االسم، والحكم، لقولو تعالى: }فَػَقاتُِلوا التفا
الَِّتي تَػْبِغي{ فسماىم بغاة، والمعتبر الوقوؼ حيث أوقفنا الدليل وسنذكر من مؤلفات العلماء 

 في ىذه الفرؽ الثبلث نبذة يسيرة مختصرة مفيدة لتتميم الفائدة.
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 ]الناكثوف[
ا الناكثوف فهم أصحاب الجمل بسبب ما كاف من عائشة أـ المؤمنين وطلحة والزبير أم

وأحزابهم من المطالبة بدـ عثماف بن عفاف، سموا بذلك ألف عائشة خرجت من مكة إلى 
 البصرة فوؽ جمل أحمر، وطلحة والزبير ومن معهما حولها.
بعد أف بايعا أمير المؤمنين علي بن أبي  وأصل ىذه الواقعة أف طلحة والزبير بقيا بالمدينة المنورة

طالب رضي اهلل عنو فوصلهما كتاب معاوية بن أبي سفياف من الشاـ ذكر لهما بعد أف مدحهما 
قتلة عثماف وأف أمير المؤمنين قتلو عثماف، وأنو قتل مظلوماً وشوقهما ألخذ الثأر من قتلة 

ن السوابق في اإلسبلـ فكاف ذلك سبباً عثماف، وأنهما أولى الناس بذلك وذكر لهما ما لهما م
لنكث البيعة منهما، وخروجهما من المدينة إلى مكة فلقيا بمكة عائشة أـ المؤمنين، وكانت 
حجت تلك السنة، وقد جاءىا كتاب معاوية من الشاـ بعد أف أثنى عليها ذكر لها مثل ما ذكر 

لثأر، وأنها أولى بذلك وأنها أـ لهما من قتل عثماف وأنو قتل مظلوماً وشوقها إلى األخذ با
المؤمنين فاتفقا معها على طلب قتلة عثماف ونكث البيعة والخروج إلى العراؽ لطلب الثار بدـ 
عثماف وتبعهم جماعة فأخرجوا عائشة من مكة فوؽ الجمل إلى العراؽ يدعوف الناس إلى ذلك 

ؿ في فتح الباري الكبلـ في واجتمع معهم من الجيش نحو ثبلثين ألفاً، وقيل: دوف ذلك، وأطا
ذلك، وأنها أي عائشة الطالبة بدـ عثماف باالتفاؽ، وتقدـ كبلـ المحقق المقبلي في باب طاعة 
اإلماـ في أوؿ ىذه التتمة أف شبهتهم واىية لوضوح أمر إمامهم وانفراده بسطوع ما يوجب 

اهلل عنو: واهلل إنها طاعتو، وإنما كانت بلوى لمن تحت درجتهم الرفيعة كما قاؿ عمار رضي 
 لزوجة
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نبيكم في الدنيا واآلخرة، ولكن اهلل ابتبلكم لينظر إياه تطيعوف أـ ىي. بل أخرج الطبراني وابن 
أبي شيبة يخرج قـو ىلكى ال يفلحوف قائدىم امرأة قائدىم في الجنة، فإف أصحاب تلك 

ر ىنا حتى يعم طلحة والزبير؛ ألف الواقعة ىم الذين يصدؽ عليهم وما ألطف إعادة ىذا الظاى
 الثبلثة كل منهم قائد، وإف كاف لعائشة وجو مخصوص عند الناس انتهى.

وأخرج أحمد والبزار من طريق مطرؼ بن عبد اهلل بن الشخير قاؿ: قلنا للزبير يعني في قصة 
ة وجئتم بالمدين -يعني عثماف-الجمل: يا أبا عبد اهلل ما جاء بكم ضيعتم الخليفة الذي قتل 

؟ فقاؿ الزبير: إنا قرأنا على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو -يعني بالبصرة-تطلبوف بدمو 
َنًة الَ ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة {]األنفاؿ: [ لم نكن نحسبها أنا 25وسلم }َواتػَُّقوا ِفتػْ

 أىلها حتى وقعت منا حيث وقعت.
ق الحسن البصري قاؿ: قاؿ الزبير: لقد خوفنا بهذه اآلية ونحن مع وأخرج الطبراني من طري

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وما ظننا أنا ُخِصْصنا بها، وأخرجو النسائي من ىذا الوجو، 
 ولو طرؽ أخرى عن الزبير عند الطبراني، وغيره.
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خاصة، فأصابتهم يـو الجمل، وأخرج الطبراني من طريق السدي، قاؿ: نزلت في أىل بدر 
وعند ابن أبي شيبة نحوه فبلغ أمير المؤمنين ذلك فخرج من المدينة إليهم بنفسو مع من تبعو 
فالتقوا جميعاً بالبصرة فوقعت بينهم وقعة الجمل المشهورة في جمادى اآلخر سنة ست 

لمعركة، والزبير وثبلثين من الهجرة، ذكره ابن حجر في التلخيص وغيره، وقتل بها طلحة في ا
بعد أف انصرؼ من الوقعة، وغيرىما وبلغت القتلى نحو ثبلثة عشر ألفاً، وقيل سبعة عشر ألفاً، 
وأقاـ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالبصرة خمسة عشر يوماً، ثم انصرؼ إلى الكوفة، 

معهم، بعد أف وأرجع عائشة أـ المؤمنين إلى المدينة مع نسوة معها وأخيها وأقاربها وجماعة 
اعتذرت إليو واعترفت بالذنب وقد تقدـ اإلنذار لها من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

 وللزبير.
أما في عائشة أـ المؤمنين فإف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ لها: ))أخبرني جبريل أف 

ها كبلب الحوأب فاتق امرأة من نسائي تركب جمبًل أحمر يقاؿ لو عسكر، وتأتي العراؽ فتنبح
 اهلل، وال تكونيها يا حميرا((.

وأما الزبير فأخرج أبو طالب في أماليو من طريق حبة يعني العرني، قاؿ: لما كاف يـو الجمل 



جاء علي في عشرة فنادى: أين الزبير؟ فخرج الزبير في عشرة، قاؿ: فلقيو علي عليو السبلـ 
يرة بني فبلف فمر بنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو فقاؿ: أنشدؾ اهلل ىل تذكر حين كنا في حض

وآلو وسلم فقاؿ: ))أما إنك يا زبير تقاتلو وأنت لو ظالم ((، قاؿ: اللهم نعم، لم أذكر حتى 
 قلت لي.

 قاؿ السيد اإلماـ أبو طالب: حين تذكر ذلك انصرؼ عن القتاؿ. انتهى.
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جابو إلى ذلك حتى اختلفت رقاب دوابهما فقاؿ لو وفي رواية: أف علياً سألو أف يلقاه ليكلمو فأ
علي: يا زبير أنشدؾ اهلل أتذكريـو مر بك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، ونحن في مكاف  
كذا وكذا فقاؿ: ))يا زبير أتحب علياً ؟(( فقلت: أال أحب ابن خالي وابن عمتي وعلى ديني، 

ن عمتي، وعلى ديني، فقاؿ: ))واهلل يا زبير لتقاتلنو فقاؿ: ))يا علي أتحبو((، فقلت: أال أحب اب
وأنت لو ظالم ((، فقاؿ: بلى، واهلل لقد نسيت مذ سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 

 وسلم، ثم تذكرتو اآلف واهلل ال أقاتلك إلى غير ذلك.
 ىذا وال خبلؼ بين علماء اإلسبلـ إال ما شذ في ثبوت توبة ىؤالء الثبلثة وصحتها.
 قاؿ اإلماـ المهدي في مقدمة البحر: لنا على صحة توبتهم ظهورىا في التواريخ.

وذكر الديلمي في كتاب )قواعد عقائد آؿ محمد( عند أىل البيت لكنها رواية ىؤالء الثبلثة 
ورجوع الزبير عن الطريق تائباً نادماً مشهورة لما ذكره علي أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

قاتلن علياً وأنت لو ظالم، الخبر فقاؿ الزبير: اللهم نعم، ذكرتني ما كنت ناسياً فرجع قاؿ لو: لت
 الزبير، وشق الصفوؼ وولى منشدًا:
 تَػْرُؾ األمور التي تخشى عواقبها

 
 هلل أحمد في الدنيا وفي الدين

 
 اخترت عاراً على نار مؤججة

 
 أنى يقـو لها خلق من الطين
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هدي وغيره بزيادة، وذىب حتى نزؿ وادي السباع فلحقو ابن جرموز، فقتلو، وذكره اإلماـ الم
وأتى علياً براسو، فقاؿ عليو السبلـ: أشهد أني سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
يقوؿ: ))بشر قاتل ابن صفية بالنار (( ، فقاؿ ابن جرموز: إف هلل وإنا إليو راجعوف إف قاتلناكم 

 وإف قتلنا لكم فنحن في النار.فنحن في النار، 
 وروي أف علياً قتل ابن جرموز أياـ النهرواف مع الخوارج.

وأما طلحة فروي أنو لما أصيب بسهم، قاؿ بعدما أفاؽ من غشيتو: ما رأيت مصرع شيخ أضل 
 من مصرعي، وروي أنو أنشد متمثبًل:

 ندمت ندامة الكسعي لما .... رأت عيناه ما صنعت يداه
 

عليو السبلـ لقي طلحة في حومة الحرب، فقاؿ: يا أبا محمد نشدتك اهلل ألم تسمع وروي أنو 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))من كنت مواله فعلي مواله اللهم واؿ من وااله 

 وعاد من عاداه(( ، قاؿ: بلى، ولو ذكرتها ما خرجت، ثم ولَّى راجعاً تائباً.
 فلم تقاتلني قاؿ: لم أذكره، وانصرؼ طلحة. وفي رواية: فقاؿ: نعم، قاؿ:

وروي أنو عليو السبلـ وقف على طلحة وىو قتيل يـو الجمل فأثنى عليو بكبلـ جميل، وقاؿ 
فيو: أرجو أف أكوف وىو ممن قاؿ اهلل فيهم: }َونَػَزْعَنا َما ِفي ُصُدوِرِىْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخَوانًا َعَلى ُسُرٍر 

 . [47ُمتَػَقابِِليَن{]الحجر:
وأما عائشة فروى جماعة من الصحابة أنها تابت من ذلك وكانت إذا ذكرت خروجها بكت 
حتى تبل خمارىا، وقالت: يا ليتني كنت نسياً منسيًا، وقالت أيضاً: وددت أني ثكلت عشرة 

 مثل ولد الحارث بن ىشاـ وإني لم أسر مسيري الذي سرت.
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انت ال تمر بماء إال سألت عنو فمروا بماء الحوأب وروي أنها لما خرجت مع طلحة والزبير ك
ليبلً فنبحتها كبلبو، فقالت للدليل: أي ماء ىذا، فقاؿ: ماء الحوأب، فصعقت صعقة، أفزعت 
أىل الماء واسترجعت وضربت عضد بعيرىا فأناختو، وقالت: ردوني ردوني، فأقبلوا عليها 

ب، وأقاموا لها شيخاً من األعراب وجعلوا لو وحلفوا لها باهلل، ما ىو الحوأب، وأف الدليل لكاذ
جعبلً يشهد لها باهلل لقد جاوزت ذلك الماء، فقيل: إنها أوؿ شهادة شهدت في اإلسبلـ زورًا، 
بجعل، وكل ذلك يدؿ على ندامتهم وتوبتهم، وقد قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))الندـ توبة 

 (( فيجب الحكم عليهم بما ظهر منهم.



 ما ذكره األئمة والعلماء في مؤلفاتهم من األدلة على توبتهم.ىذا حاصل 
وذكره القاضي شم  الدين جعفر بن أحمدبن يحيى في كتاب )الفاصل بالدالئل بين أنوار 

 الحق وظلمات الباطل(.
وقد تقدـ للمؤلف رضي اهلل عنو بعد ذكر عائشة وطلحة والزبير بلفظ، وقد رويت توبتهم في 

 ي في كتاب السير من المجموع.باب قتاؿ أىل البغ
وذكر الحافظ ابن حجر في )فتح الباري( صحة توبتهم وثبوتها، وكذلك ابن أبي الحديد في 
)شرح نهج الببلغة( والنووي وغيرىم من علماء األمصار، وثبت ذلك عنهم باإلجماع، وكل 

ر عشرة من ذلك يؤيد مصداؽ ما ثبت عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم في كتب السنة أنو بش
 أصحابو بالجنة، وذكر منهم طلحة والزبير.
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 ]القاسطوف[
وأما القاسطوف فهم أىل صفين وىم معاوية بن أبي سفياف وعمرو بن العاص، وأحزابهما أىل 
الشاـ سموا بذلك ألنهم جاروا في حكمهم، وبغوا على أمير المؤمنين علي عليو السبلـ كما 

َقَسَط وما تصرؼ منو: يطلق على العدؿ والجور فهو من األضداد، أشار إلى ذلك في النهاية وَ 
قالو ابن القطاع، وىكذا في المصباح والنهاية فأطلق عليهم الجور والبغي لعدـ اتباعهم ألمير 
المؤمنين علي ومبايعتو ولمحاربتهم إلماـ الهدى والحق باإلجماع، وزيادة في عمرو بن العاص 

 وية إلى الشاـ.أنو نكث البيعة ولحق بمعا
ذكر الحافظ ابن حجر في موضع من فتح الباري بعد ذكر وقعة الجمل بلفظ: ثم قاـ معاوية 
بالشاـ في مثل ذلك أي في مثل ما كانت عائشة تطلب بدـ عثماف، قاؿ: وكاف أمير الشاـ إذ 

ب ذاؾ، وكاف علي أرسل إليو ألف يبايع لو أىل الشاـ فاعتل بأف عثماف قتل مظلوماً، وتج
المبادرة إلى االقتصاص من قتلتو، وأنو أقرب الناس على الطلب بذلك ويلتم  من علي أف 

يمكنو منهم ثم يبايع لو بعد ذلك، فقاؿ: أدخل فيما دخل فيو الناس وحاكمهم إلّي أحكم فيهم 
بالحق فلما طاؿ األمر خرج علي في أىل العراؽ طالباً قتاؿ الشاـ قاصدًا، وخرج معاوية بأىل 

 اـ قاصداً إلى قتالو فالتقيا بصفين، فدامت الحرب بينهما شهرًا.الش
ولو في موضع آخر بعد قولو في قصة الجمل: وأقاـ علي بالبصرة خمسة عشر يوماً، ثم 
انصرؼ إلى الكوفة، ثم خرج معاوية، ومن معو من أىل الشاـ فبلغ علياً فسار إليو فالتقوا 



لقتاؿ بين الفريقين أياماً، وبلغت الوقعات إلى سبعين بصفين في صفر سنة سبع وثبلثين، وداـ ا
 وقعة.
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وفي التلخيص: وكانت وقعة صفين في ربيع األوؿ سنة سبع وثبلثين، وذكر في كتاب صفين: 
أف الحرب العظمى كانت أربعين يوماً قيل: انقضت وقعة صفين على سبعين ألف قتيل خمسين 

 أىل العراؽ، رواه صاحب كتاب الدولتين. ألف من أىل الشاـ وعشرين ألفاً من
)وصفين( أسم للمحل الذي التقى فيها الفريقاف وىي مدينة قديمة كانت على شاطى الفرات 
بين الرفة وصنبح، والمشهور كسر الصاد المهملة، وبعضهم فتحها، وجـز مالك وجماعة من 

 .األئمة والفاء مكسورة، اتفاقاً، واألشهر فيها الياء قبل النوف
ومنهم من أبدؿ الياء واواً وكبلىما بين اللغتين فأعرابها إعراب غسلين، ومنهم من أعربها 

إعراب الجمع المذكر السالم، ومنهم من فتح النوف مع الواو لزوماً نقل كل ذلك ابن مالك، 
 ولم يذكر فتح النوف مع الواو لزوماً.. انتهى.
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لشاـ الغلبة عليهم من أىل العراؽ أصحاب علي ومن ولما استشعر معاوية ومن معو من أىل ا
معو من بني ىاشم واستحر فيهم القتل رفع أىل الشاـ المصاحف على الرماح يدعوف إلى ما 
فيها مكيدة أشار إليها عمرو بن العاص، وكره أىل الشاـ الحرب، ودعوا إلى الصلح، وترؾ 

كاف أكثرىم القراء وىم الذين يبالغوف القتاؿ جمع كثيروف ممن كاف مع علي من أىل العراؽ، و 
في التدين، ومن ثم صار منهم الخوارج، واحتجوا بقولو تعالى: }َأَلْم تَػَر ِإَلى الَِّذيَن ُأوُتوا َنِصيًبا 

نػَُهْم{]آؿ عمراف: [ فراسلوا أىل الشاـ في 23ِمَن اْلِكَتاِب ُيْدَعْوَف ِإَلى ِكَتاِب اللَِّو لَِيْحُكَم بَػيػْ
: ابعثوا حكماً منكم وحكماً منا، ويحضر معهما من لم يحضر القتاؿ فمن رأو ذلك، وقالوا

الحق معو أطاعوه، فأجاب علي ومن معو من الخاصة إلى التحكيم، موافقة لهم حين رأى القراء 
وغيرىم المقاؿ بذلك والقعود عن القتاؿ، ورضوا بذلك وإيقاناً بأف الحق معو، وحكََّم عليّّ أبا 

عن طلب أكثر أصحابو ورضاىم بو، وكاف مرامو ابن عباس، وحكم معاوية  موسى األشعري
عمرو بن العاص، وكتب معاوية كتاباً على أف يوفوا رأس الحوؿ بأذرج، فينظروا في أمر األمة، 
وكتب أمير المؤمنين علي بينو وبين معاوية كتاب الحكومة بين أىل العراؽ وأىل الشاـ: ىذا ما 



نين عليّّ ومعاوية فامتنع أىل الشاـ من ذلك، وقالوا اكتبوا اسمو واسم قضى عليو أمير المؤم
أبيو، فأجاب علي إلى ذلك، وفي ذلك تصديق لقوؿ الصادؽ المصدوؽ صلى اهلل عليو وآلو 

 وسلم في كتابو صلح الحديبية: ))ولك يا علي مثلها ((.
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دة عينوىا في مكاف وسط بين وانفصل الفريقاف على أف يحضر الحكماف ومن تبعهما بعد م
الشاـ والعراؽ ويرجع العسكراف إلى ببلدىم إلى أف يقع الحكم فرجع معاوية إلى الشاـ ورجع 
أمير المؤمنين إلى الكوفة، ثم أنكر القراء على أمير المؤمنين ومن أطاعو اإلجابة إلى التحكيم 

 فاستند علي إلى قصة الحديبية.
طريق عبد اهلل بن الحسن بن الحسين عن أبيو عن جده أف علياً وأخرج أبو طالب في أماليو من 

قاؿ للحكمين: أحكمكما على أف تحكما بكتاب اهلل وكتاب اهلل كلو لي فإف لم تحكما بكتاب 
 اهلل فبل حكومة لكما.

وحاصل ما في البخاري ومسند أحمد وأبي داود وغيرىم أف الخوارج وكاف أصاحب علي 
ى أمير المؤمنين وسيوفهم على عواتقهم، فقالوا: يا أمير المؤمنين ما يسمونهم القراء جاؤا إل

تنتظر بهؤالء القـو أال نمشي إليهم بسيوفنا حتى يحكم اهلل بيننا وبينهم، وأرادوا مخالفة ما 
دعوا إليو من الصلح، وقالوا: ال حكم إال هلل، فقاؿ علي: كلمة حق أريد بها باطل، وأشار 

مطاوعة علي وأف ال يخالفوا ما يشير بو لكونو أعلم بالمصلحة فقاـ سهل عليهم كبار الصحابة ب
 بن حنيف، وذكر لهم قصة ما وقع بالحديبية. الحديث.

وأخرج أبو طالب في أماليو من طريق حجر بن عدي، قاؿ: لما قفل علي أمير المؤمنين من 
الصبلة جامعة ثم صفين وأكثر كثير من أصحابو والمحكمة القوؿ في الحكمين أمر فنودي ب

 خطب الناس، فحمد اهلل وأثنى عليو وصلى على نبيو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ثم قاؿ:
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ىذا مقاـ من فلج فيو كاف أولى بالفلج يـو القيامة ومن نطف أو عبث فهو في اآلخرة أعمى 
كتاب اهلل وأضل سبيبل، نشدتكم اهلل أتعلموف أنهم حيث رفعوا المصاحف فقلتم نجيبهم إلى  

قلت لكم: إنهم ليسوا بأىل دين وال قرآف ولقد صحبتهم وعرفتهم أطفاال ورجاال، وىم شر 
أطفاؿ ورجاؿ امضوا على صدقكم وحقكم فإنما رفعوا المصاحف خديعة ومكيدة، فرددتم 



قولي وقلتم: ال بل نقبل منهم فقلت لكم: اذكروا قولي لكم ومعصيتكم إياي وإذا أبيتم إال 
شترطت على الحكمين أف يحييا ما أحي القرآف وأف يميتا ما أمات القرآف؛ ألنهما إف الكتاب ا

حكما بحكم القرآف لم يكن لنا خبلؼ على من حكم بما في القرآف وإف أبيا كنا من حكمهما 
براء وكنا على رأس أمرنا، قالوا أفعدؿ تحكيم الرجاؿ في الدماء، قاؿ إنا لسنا الرجاؿ حكمنا 

القرآف، وىذا القرآف إنما ىو خط مخطوط مستور بين الدفتين وإنما ينطق بحكمو إنما حكمنا 
الرجاؿ، قالوا: فخبرنا عن األجل لم جعلتو فيما بينك وبينهم؟. قاؿ: ليعلم الجاىل وينيب 
العالم، ولعل اهلل يصلح في ىذه المدة أمر ىذه األمة، ادخلوا مصركم، فدخل أصحابو عن 

 آخرىم. انتهى.
كر التحكيم ولي  من الخوارج بل من أنصار أمير المؤمنين علي وأوليائو األحنف بن وممن أن

قي  واألشتر النخعي والحسن بن أبي الحسن البصري، وكلهم يوالوف علياً قبل التحكيم 
 وبعده.
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 ]اإلجماع على بغي معاوية[
حتى ماتا، وكذلك من   وقد ثبت باإلجماع بغي معاوية وعمرو بن العاص ولم يتوبا عن بغيهما

 كاف معهما من أىل الشاـ، وىكذا من اتبع منهجهما أو اعتقد اعتقادىما أو استن بسنتهما.
وذكرنا في باب طاعة اإلماـ كبلـ المحقق المقبلي بلفظ: ثم معاوية وىو باغ باإلجماع مفتاح 

 الملك العضوض كما اقتضاه الحديث النبوي، وأمره واضح.. انتهى.
ذلك قتلهم أبا اليقظاف عمار بن ياسر العنسي، وكاف من أصحاب أمير المؤمنين ويشهد لكل 

علي قتل يـو صفين، وكانت الراية يومئذ معو، وكاف قد عطش فدعا بشربة من ماء فأتي بضجة 
فشربها، ثم قاؿ: أخبرني رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: أف اللبن آخر شربة أشربها في 

ذ رحمو اهلل، ووجد قتيبًل على باب سرادؽ معاوية فأتى يومئذ رجبلف إلى الدنيا، فقتل يومئ
معاوية برأس عمار ىذا ممسك بشعر رأسو، وىذا ممسك بلحيتو، كل يدعي أنو قتلو، ىما أبو 
العالية العاملي، ومزين مانع السكسكي، فقاؿ لهما عمرو بن العاص: إنكما تتخاصماف في النار 

 عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))تقتل عمار الفئة الباغية (( فقاؿ لو سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل
معاوية: قبحك اهلل من شيخ أو ال تزاؿ تزلق في كبلمك، أنحن قتلناه إنما قتلو من جاء بو، 
فقاؿ عمرو بن العاص: فرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قتل حمزة ، فالتفت معاوية إلى 

 فئة التي تبغي دـ عثماف.أىل الشاـ قائبلً لهم: نحن ال
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، -يعني علياً وأصحابو-وحكى الذىبي في النببلء كبلـ معاوية في عمار إنما قتلو من جاء بو، 
وحكاه اإلماـ أحمد وغيرىما فأجابو ابن عمر أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قتل عمو 

 الحمزة وشهداء بدر وأحد، فأفحم معاوية.
ل ذي لب مستقيم وعقل سليم أف مقاؿ معاوية في عمار: إنما قتلو من جاء بو وببل ريب عند ك

 أكبر دليل على شدة توغلو في البغي واالعتداء وتحاملو على التضليل ألىل الشاـ.
وحديث عمار قاؿ في إيثار الحق وغيره صحيح متواتر، وذكره الذىبي في ترجمة عمار من 

 ة الباغية (( .النببلء بلفظ: ))تقتلك يا عمار الفئ
واتفق البخاري ومسلم على صحتو وتخريجو من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ: 
))ويح عمار يدعوىم إلى الجنة ويدعونو إلى النار (( ، وأخرجو مسلم أيضاً في صحيحو من 
 طريق أبي قتادة وأـ سلمة مرفوعاً بلفظ: ))ويح عمار تقتلو الفئة الباغية يدعوىم إلى الجنة

 ويدعونو إلى النار((.
وكلها عن أحمد بن حنبل في المسند، وأخرجو الترمذي من حديث خزيمة بن ثابت والطبراني 
من حديث عمر وعثماف وعمار وحذيفة وأبي أيوب وزياد وعمرو بن حـز ومعاوية، وعبد اهلل بن 

 عمر وأبي رافع وموالة لعماربن ياسر وغيرىم.
يد: أخرجو البخاري ومسلم، وكذلك ابن األثير في جامع قاؿ ابن الجوزي في جامع المسان

 األصوؿ.
قاؿ الحميدي: أخرجو كذلك أبو بكر البرقاني، وأبو بكر اإلسماعيلي قبلو، وذكره ابن حجر 
في قتاؿ البغاة في تلخيصو عن اثني عشرصحابياً، وذكر عن ابن عبد البر أنها تواترت بو 

 األخبار، وأنو من أصح الحديث.
 مد بن حنبل أنو روي من ثمانية عشر طريقاً.وعن أح
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وذكر الذىبي في ترجمة عمار من )النببلء( كثيراً من طرقو وحكم بصحتو بل بتواتره، وذكر أف 
يعقوب بن أبي شيبة اإلماـ الثقة الحافظ سمع أحمد بن حنبل سئل عنو فقاؿ فيو حديث سمع 

خرى: ))قاتل عمار وسالبو في النار ، بل إف عن رسوؿ اهلل، وروى الذىبي مع ذلك أحاديث أ
اهلل يعادي عدو عمار ويغضب لغضب عمار((، وحديث عمار ىذا من أعبلـ النبوة الكبار 



ولذلك ذكره جمهور من صنف في المعجزات النبوية، واحتجوا على أنو معلـو بالضرورة بأف 
 معاوية وأىل الشاـ حين سمعوه لم ينكروه.

رتو والحاكم في علـو الحديث أف القوؿ بموجبو إجماع أىل السنة يعني وذكر القرطبي في تذك
أف من حارب علياً فهو باغ عليو، وأنو عليو السبلـ صاحب الحق في جميع تلك الحروب 

 انتهى.
وقاؿ ابن دحية: ال يطعن في صحتو، ولو كاف غير صحيح لرده معاوية وأنكره، وإنما قاؿ 

 معاوية: قتلو من جاء بو انتهى.
قلت: وكذلك قاؿ المؤيد باهلل في كتابو في النبوات، وقد تقدـ انقطاع معاوية عما أجاب بو 
عليو ابن عمر وعمرو بن العاص وتأولو للخبر بقولو: قتلو من جاء بو، أكبر حجة تمؤل صحة 

 الخبر لدف معاوية وعمرو بن العاص وثبوتو.
عن أحمد أنو قاؿ: قد روي ىذا وأما ما حكاه ابن الجوزي عن خبلد في العلل أنو حكي 

الحديث من ثمانية وعشرين طريقاً لي  فيها طريق صحيح، وحكى أيضاً عن يحيى وأحمد وابن 
 معين وابن أبي خيثم أنهم قالوا: لم يصح. انتهى.
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فمدفوع بما ذكره ابن أبي شيبة أنو سمع أحمد بن حنبل سئل عنو فقاؿ فيو: حديث صحيح، 
ين على إخراجو وتصحيحو وىما العمدة في التصحيح، وقد عرفت ما ذكره ابن وباتفاؽ الشيخ

عبد البر بلفظ: تواترت بو األخبار، وأنو من أصح األحاديث، وحكم الذىبي بصحتو بل بتواتره، 
وذكره من طرؽ، وخبر عمار ىذا ىو بعض حديث تقدـ ذكر أولو فيمن لو أجراف كما في 

معمر بن راشد أف عماراً كاف ينقل لبنتين لبنتو ولبنة عن رسوؿ الروض األنق، بلفظ: وفي جامع 
اهلل] صلى اهلل عليو وآلو وسلم[، والناس ينقلوف لبنة واحدة، فقاؿ لو النبي صلى اهلل عليو وآلو 

وسلم: ))لكباس أجر ولك أجراف ، وآخر )من زادؾ( من الدنيا شربة لبن وتقتلك الفئة 
خل عمرو على معاوية فزعاً فقاؿ: قتل عمار، فقاؿ معاوية: الباغية(( فلما قتل يـو صفين د

فماذا؟ فقاؿ عمرو: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))تقتلك الفئة الباغية 
 (( فقاؿ معاوية: دحضت في بولك أنحن قتلناه إنما قتلو من جاء بو.

رسوؿ اهلل قتلوني يحملوف علي ما وفي رواية: دخل عمار بن ياسر، وقد أثقلوه اللبن فقاؿ: يا 
ال يحملوف، قالت أـ سلمة زوج النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم: فرأيت رسوؿ اهلل] صلى اهلل 
عليو وآلو وسلم[ ينفض وفرتو بيده، وكاف رجبلً جيدًا، وىو يقوؿ: ))ويح ابن سمية ليسوا 



بنت خياط موالة لبني مخزـو بالذين يقتلونك إنما تقتلك الفئة الباغية ((، وسمية أـ عمار 
 انتهى.

 وفي قتل عمار يقوؿ الحجاج بن عرفة األنصاري:
 قاؿ النبي لو تقتلك شرمذة .... شنطت لحومهم بالبغي فجار

 فاليـو يعلم أىل الشاـ أنهم .... أصحاب ذاؾ وفيهم شبت النار
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 وكاف أىل الشاـ يسموف قتل عمار فتح الفتوح.
 عليو وآلو وسلم: وقدسمع رجبلً من المهاجرين أغلظ لو القوؿ: ))عمار وفيو يقوؿ صلى اهلل

 جلدة بين عيني وأنفي فمن مبلغ منو شيئاً فقد بلغني منو(( انتهى.
وما روي من توقف من تقدـ ذكره من الصحابة فإنما ىو عن القتاؿ ال لشك منهم في أمير 

بلغهم قتل عمار لم يسعهم غير المؤمنين علي فكلهم مجمعوف في أف الحق مع علي فلما 
 الخروج مع علي إال القليل، ومنهم من قاتل مع علي حتى قتل، ومنهم من قاتل ولم يقتل.
ومما يدؿ على دواـ بغي معاوية تجاريو على المهاجرين واألنصار الذين ىم شعار رسوؿ اهلل 

عليو وآلو وسلم بذلك  صلى اهلل عليو وآلو وسلم ودثاره باستئثاره عليهم، وقد أخبر صلى اهلل
 وكاف من أعبلـ نبوتو، وصارت سنة سيئة بعد معاوية لمن بعده.

وذكر العبلمة المقبلي في )أبحاثو المسددة( أنو دخل على معاوية جابر بن عبد اهلل، وفي 
الكشاؼ أبو قتادة، فجرى ذكر قلة الموكوب مع جابر أو مع أبي قتادة، فقاؿ معاوية: فأين 

ألنصار، فقاؿ جابر: قطعناىا في طلبك، وطلب أبيك، ولكن قاؿ رسوؿ اهلل النواضح بعير ا
صلى اهلل عليو وآلو وسلم: إنا سنلقى بعده أثرة، فقاؿ معاوية: أنا أوؿ من يصدقو أستأثر 

عليكم، ولكن فما أوصاكم بو من ذلك، قاؿ: الصبر، وجرى ألبي أيوب معو نحو ذلك، وقاؿ 
 كبلـ معاوية:عبد الرحمن بن حساف حين بلغو  

 أال أبلغ معاوية بن حرب .... أمير الظالمين ثني كبلـ
 بأنا صابروف فمنظروكم .... إلى يـو القياـ والخصاـ

 انتهى.
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 ]نشأة تسمية السنة والجماعة[
ومن أقبح ما سنو معاوية في سنة تسع وأربعين ىجرية بعد المصالحة بينو وبين الحسن بن علي 

ماه معاوية وأصحابو عاـ الجماعة، أظهر معاوية قبحو اهلل لعن أمير المؤمنين رضي اهلل عنو وس
علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو على المنبر، وسماه عاـ السنة ، وأمر بلعنو على رؤوس 
المنابر، واقتدى بو من بعده يا لها من مذمة ما أقبحها وأشنعها حتى لعنوه ألف شهر على 

إلسبلـ إلى أياـ أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنو المنابر في جميع أقطار ا
فقطعو، وأمر إلى جميع اآلفاؽ بقطعو وسماه البدعة، وعوض مكانها: }ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ 

[اآلية، ولعلو عوض بها لمبلحظة التطبيق بين ذكر النهي عن البغي 90َواإِلْحَساِف ...{]النحل:
 الحديث الوارد في أف اْلُمَناِصَب لعلي باغ.فيها وبين 

قاؿ الزمخشري في الكشاؼ في شرح اآلية: وحين أسقطت لعنة البلعنين على أمير المؤمنين 
علي رضي اهلل عنو أقيمت ىذه اآلية مقامها، ولعمري إنها كانت فاحشة ومنكراً وبغياً ضاعف 

يو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))وعاد من اهلل لمن سنها غضباً ونكاالً وخزياً إجابة لدعوة نب
 عاداه(( انتهى.
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وال شك أف اللعن ىو الطرد واإلبعاد من رحمة اهلل، وعلي أخو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم ىو أقرب الناس بعد رسوؿ اهلل إلى رحمة اهلل، ومن المبشرين بالجنة، ومن أىل بدر، 

د عرفت ما في ىذا المجموع من األدلة فيما اختص بو أمير وأفضل الصحابة باإلجماع، وق
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو من المزايا والمناقب دوف الصحابة رضي اهلل عنهم، 
وما ذكرنا في شرح كل حديث منها وما تقدـ للمؤلف رضي اهلل عنو في ترجمتو في المقدمة مع 

المصادرة، لما ذكرنا من األدلة التي ىي في جانب ما  ما في ذلك من معاوية ومن اقتدى بو من
ورد في أمير المؤمنين علي كقطرة من مطرة من األذية والسب والبغض لرسوؿ اهلل صلى اهلل 

 عليو وآلو وسلم لما في األدلة: ))ومن آذاه فقد آذاني ((.. إلى آخره.
بلغة، والحافظ ابن حجر وممن أطاؿ الكبلـ في القاسطين ابن أبي الحديد في شرح نهج الب

في فتح الباري، والديلمي في كتاب قواعد عقائد آؿ محمد، فمن أحب العثور على االستقصاء 
فعليو بما ذكرنا وما ذكرنا منها، ومن غيرىا إالّ أّف يليق بهذا المختصر مع المبلحظة بحصوؿ 

 الفائدة فيما ذكرنا، واهلل أعلم.
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 ]المارقوف[
فهم الخوارج الذين خطأوا علياً في التحكيم وكفروه بذلك، ذكره المؤلف في  وأما المارقوف

باب قتاؿ أىل البغي من أىل القبلة، قاؿ: وكذلك من ذىب مذىبهم أو اعتقد اعتقادىم، 
ومنهم أىل النهرواف الذي قاؿ علي عليو السبلـ: لم أجد بداً من قتالهم أو الكفر بما أنزؿ 

وآلو وسلم، وقاتلهم يـو النهرواف فاستأصلهم. وقدورد في الخوارج على محمد صلى اهلل عليو 
أحاديث صحيحة في مروقهم من الدين وضبللهم، ذكر منها مسلم في صحيحو شطراً صالحاً 

 انتهى.
ولهم أسماء غير الخوارج يسموف بها فمن أسمائهم: الحرورية، نسبة إلى حروراء موضع بظاىر 

رج ذكره المؤلف في كتاب الصبلة على قوؿ زيد بن علي ال الكوفة اجتمع فيو أوائل الخوا
 تصلّْ خلف الحرورية، انتهى.

وذكر نشواف أف حروراء اسم قرية تمد وتقصر سموا بذلك لنزولهم بها، انتهى، وتعاقدوا عندىا 
على قتاؿ أىل العدؿ، ذكره النووي، ثم قاؿ المؤلف: ثم كثر استعمالو في كل خارجي كما في 

حر، ويسموف بالمحكمة، والشراة ويرضوف بذلك، والمارقة للخبر، وال يرضوف، مقدمة الب
 ويجمعهم إكفار علي وعثماف رضي اهلل عنهما. انتهى.
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وسموا بالمحكمة إلنكارىم التحكيم بصفين وقالوا: ال حكم إال هلل، وذكر أبو ىبلؿ العسكري 
روة بن جدير قالها بصفين، وقاؿ زيد بن في كتاب األوائل أف أوؿ من قاؿ ال حكم إال هلل ع

عاصم المحاربي ذكره ابن أبي الحديد قاؿ العبلمة نشواف: وأصوؿ فرقهم خم : األزارقة 
منسوب إلى أبي راشد نافع بن األزرؽ، واإلباضية إلى عبد اهلل بن يحيى بن أباض، والصفرية 

بي نجد بن عامر، ثم تشعبوا إلى زياد األصفري، والبهيسية إلى أبي بهي ، والنجدات إلى أ
وأنشأ منهم عند التحكيم عبد اهلل بن الكواء، وعبد اهلل بن وىب، ممن فارقا علياً عليو السبلـ 
ولهما وقائع في التواريخ، وأكثر مذىبهم في الجزيرة والموصل وسجستاف، ومن مصنفيهم أبو 

 عبيد، وأبو العيناء، وغيرىما انتهى بلفظو.
تغلب الخوارج على عماف وبعض أذربيجاف، وقاؿ: وأىل عماف أباضية،  وزاد القاضي نشواف:

ومن األباضية باليمن طائفة بهمداف في مغارب ىمداف، ومنهم أيضاً طائفة بحضرموت، قاؿ: 
قاتل أمير المؤمنين علي رضي  -لعنو اهلل-عبد الرحمن بن ملجم  -أي من المارقة-وكاف منهم 



 اهلل عنو. انتهى.
 ؽ خوارج.وكل ىذه الفر 

قاؿ في فتح الباري: جمع خارجة أي طائفة، وىم قـو مبتدعوف سموا بذلك لخروجهم على 
 خيار المسلمين انتهى.

وقيل: بخروجهم عن الجماعة، وقيل: لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))يخرج من ضئضئ 
يا رسوؿ  ىذا (( أي من أصلو وجنسو، قالو لذي الخويصرة وىو رجل من بني تميم حين قاؿ:

 اهلل اعدؿ، وكاف رئي  الخوارج.
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ذكره النووي والجمهور سموا بذلك لخروجهم من طاعة أمير المؤمنين علي ومخالفتهم لو، 
وخروجهم عليو ولي  لهم من الدين مرجع، والشبهة، كما قاؿ المحقق المقبلي: وىم قـو أو 

 سوا من العلم في شيء انتهى.ناس لي  لهم مرجع إلى ما يستحق النظر من الشبهة لي
 وأصوؿ مخالفتهم ألمير المؤمنين علي بن أبي طالب في ثبلث مسائل:
 أحدىا: أنو حكم الرجاؿ في دين اهلل، أي الحكمين السالف ذكرىما.

 الثانية: أنو محا اسمو من لفظة أمير المؤمنين في ورقة التحكيم.
 الثالثة: ِلَم لم يقسم يـو الجمل.

ف أصل بدعتهم في ما حكاه الرافعي في الشرح الكبير أنهم خرجوا على علي بن وأما ما قيل إ
أبي طالب حيث اعتقدوا أنو يعرؼ قتلة عثماف، ويقدر عليهم، وال يقتص منهم لرضائو بقتلو أو 
مواطأتو إياىم، كذا قاؿ، ذكره في فتح الباري: فقد أجاب عنو الحافظ ابن حجر، وىو خبلؼ 

خبار فإنو ال نزاع عندىم أف الخوارج لم يطلبوا بدـ عثماف بل كانوا ما أطبق عليو أىل األ
 ينكروف عليو أشياء ويتبرأوف منو.
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وأصل ذلك أف بعض أىل العراؽ أنكروا سيرة بعض أقارب عثماف فطعنوا على عثماف بذلك، 
أولوف القرآف على وكاف يقاؿ لهم القراء لشدة اجتهادىم في التبلوة والعبادة إال أنهم كانوا يت

غير المراد منو، ويستبدوف برأيهم ويتنطعوف في الزىد والخشوع وغير ذلك، فلما قتل عثماف 
قاتلوا مع علي واعتقدوا كفر عثماف، ومن تابعو، واعتقدوا إمامة علي، وكفر من قاتلو من أىل 



لشاـ الغلبة الجمل، وخرجوا مع علي لقتاؿ أىل الشاـ، وقاتلوا معو بصفين ولما رأى أىل ا
عليهم كاف من أىل الشاـ رفع المصاحف على الرماح، وساؽ ما تقدـ إلى أف قاؿ: ورجع علي 
الكوفة ففارقو الخوارج وىم ثمانية آالؼ، وقيل: كانوا أكثر من عشرة آالؼ، وقيل: ستة 
م آالؼ، ونزلوا مكاناً يقاؿ لو: حروراء بالمد، وفتح المهملة ورائين األولى مضمومة، ومن ث

 قيل: الحرورية.
وفي المصباح: ىي قرية بقرب الكوفة تنسب إليها فرقة من الخوارج كاف أوؿ اجتماعهم بها، 
وتعمقوا في أمر الدين حتى مرقوا منو، ومنو قوؿ عائشة: أحرورية أنت معناه أخارجية عن الدين 

 بسبب التعمق في السؤاؿ. انتهى.
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بفتح الكاؼ وتشديد الواو مع المد اليشكري، وشبث بفتح وكاف كبيرىم عبد اهلل بن الكواء 
المعجمة والموصدة بعدىا مثلثة التميمي فأرسل إليهم علي ابن عباس فناظرىم فرجع كثير منهم 
معو ثم خرج إليهم علي فأطاعوه ودخلوا معو الكوفة معهم رئيساىم المذكوراف، ثم أشاعوا أف 

و فبلغ ذلك علياً فخطب، وأنكر ذلك فتنادوا من علياً تاب من الحكومة، ولذلك رجعوا مع
جوانب المسجد: ال حكم إال هلل، فقاؿ: كلمة حق يراد بها باطل، فقاؿ لهم: لكم علينا ثبلث 
أف ال نمنعكم من المساجد، وال من رزقكم من الفيء، وال نبدأكم بقتاؿ ما لم تحدثوا فسادًا، 

ئن فراسلهم بالرجوع فأصروا على االمتناع حتى وخرجوا شيئاً بعد شيء إلى أف اجتمعوا بالمدا
يشهد على نفسو بالكفر برضاه بالتحكيم، ويتوب ثم راسلهم أيضاً فأرادوا قتل رسولو، ثم 
اجتمعوا على أف من لم يعتقد معتقدىم يكفر، ويباح دمو، ومالو، وأىلو، وانتقلوا إلى الفعل، 

ن، ومر بهم عبد اهلل بن خباب بن األرت، فاستعرضوا الناس فقتلوا من أمتار بهم من المسلمي
وكاف والياً لعلي عليو السبلـ على بعض تلك الببلد، ومعو سرية وىي حامل فقتلوه وبقروا بطن 
سريتو، عن ولد، فبلغ علياً فخرج إليهم في الجيش الذي كاف ىيأه للخروج إلى الشاـ فأوقع 

معو إال نحو العشرة. فهذا ملخص أوؿ بهم بالنهرواف ولم ينج منهم دوف عشرة، وال قتل ممن 
 أمرىم.. انتهى.

قلت: وقتل أمير المؤمنين علي منهم ذي الثدية اآلتي ذكره، وذلك في سنة ثماف وثبلثين من 
الهجرة، وقد اختلف السلف والخلف في حكم الخوارج فذىبت طائفة منهم إلى أف حكمهم 

 ين.حكم الكفار، وذىبت طائفة إلى أف حكمهم حكم المنافق
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 وذكر الغزالي في الوسيط في حكم الخوارج وجهين:
 أحدىما: أنو كحكم أىل الردة، وىو قوؿ ابن عمر، وطائفة من الصحابة، ورجحو الرافعي.
والثاني: أنو كحكم أىل البغي، وىو الذي دؿ عليو المجموع، وىو قوؿ طائفة من الصحابة 

 فمن بعدىم..انتهى.
في كل خارجي بل خاص بمن نحن بصدده، ومن اعتقد معتقدىم،  ولي  الذي قالو مطرداً 

 وذىب إلى الثاني الجمهور.
وأما قتلهم فالظاىر أف قتلهم محاربة لثبوت ذلك عليهم بقطعهم الطريق، وقتلهم من امتار بهم 
من المسلمين، وقتلهم عبد اهلل بن خباب، وسريتو مع وقوع المثلة منهم باستخراج ولدىا كما 

[ اآلية السالف ذكر  33ره، ولقولو تعالى: }ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحارِبُوَف اللََّو ...{]المائدة:تقدـ ذك
كل ذلك في باب قطاع الطريق، ولثبوت البغي منهم على أمير المؤمنين علي عليو السبلـ 
د ابن أبي لصريح األدلة السالف ذكرىا، وفي إرساؿ أمير المؤمنين علي ابن عباس لمناظرتهم عن

شيبة من طريق رزين داللة على جواز قتلهم بعد إقامة الحجة عليهم، وذكره البخاري تعليقاً 
ولداللة قولو تعالى: }َوَما َكاَف اللَُّو لُِيِضلَّ قَػْوًما بَػْعَد ِإْذ َىَداُىْم َحتَّى يُػبَػيَّْن َلُهْم َما 

نبدأكم بقتاؿ ما لم تحدثوا فساداً  [، وفي قوؿ علي السالف ذكره، وال115يَػتػَُّقوَف{]التوبة:
 فكاف منهم قطع الطريق إلى آخر ما تقدـ.
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احتج األولوف فمن بعدىم بما تقدـ عند البخاري من حديث أبي سعيد الحديث وفيو: ))آيتهم 
رجل أعور إحدى عضديو مثل ثدي المرأة ..(( الحديث أف المراد بهم أىل النهرواف لوجود ما 

وبما أخرجو أبو داود في سننو، قاؿ: حدثنا محمد بن عبيد، ومحمد بن عيسى ذكر فيهم، 
المعنى قاال: أنا حماد عن أيوب عن عبيدة أف علياً ذكر أىل النهرواف فقاؿ فيهم رجل مودف 

اليد أي قصير اليد أو مخدوج اليد أو مثدوف اليد، ىو بمثلثة وداؿ مهملة، والكل بمعنى قصير 
ا لنبأتكم ما وعد اهلل الذين يقتلونهم على لساف محمد صلى اهلل عليو وآلو اليد لوال أف تبطرو 

 وسلم قاؿ: قلت أنت سمعت ىذا منو قاؿ: إي ورب الكعبة.
وأخرج مسلم من طريق علي أنو قاؿ ألصحابو: لوال أف تبطروا لحدثتكم بما وعد اهلل الذين 

عبيدة: قلت لعلي: أنت سمعتو؟ يقاتلونهم على لساف محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم، قاؿ 
 قاؿ: إي ورب الكعبة ثبلثاً.
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ولو في رواية زيد بن وىب في قصة قتل الخوارج أف علياً لما قتلهم قاؿ: صدؽ اهلل وبلغ رسولو 
فقاـ إليو عبيدة فقاؿ يا أمير المؤمنين اهلل الذي ال إلو إال ىو لقد سمعت ىذا من رسوؿ اهلل 

 إلو إال ىو حتى استحلفو ثبلثاً، وأخرجو مسلم في صحيحو وأبوداود في قاؿ: واهلل الذي ال
سننو وأبو طالب في أماليو كلهم من طريق زيد بن وىب الجهمي قاؿ: كنت في الجيش الذي  
كانوا مع علي الذين ساروا إلى الخوارج فقاؿ علي: أيها الناس إني سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل 

رج قـو من أمتي يقرأوف القرآف ليست قراءتكم إلى قراءتهم شيئاً عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))يخ
وال صبلتكم إلى صبلتهم شيئاً، وال صيامكم إلى صيامهم شيئاً يقرأوف القرآف يحسبوف أنو لهم 
وىو عليهم التتجاوز صبلتهم تراقيهم يمرقوف من اإلسبلـ كما يمرؽ السهم من الرمية((، لو 

قضى لهم على لساف نبيهم صلى اهلل عليو وآلو وسلم ال تكلوا  يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما
على العمل وآية ذلك أف فيهم رجبلً لو عضد وليست لو ذراع على عضد مثل حلمة الثدي 

عليو شعرات بيض أفتذىبوف إلى معاوية وأىل الشاـ وتتركوف ىؤالء يخلفونكم في ذراريكم واهلل 
م قد سفكوا الدـ الحراـ، وأغاروا في سرح الناس فسيروا إني ألرجو أف يكونوا ىؤالء القـو فإنه

على اسم اهلل، وعلى الخوارج يومئذ عبد اهلل بن وىب الراسبي إلى أف قاؿ: وما أصيب من 
الناس أي الذين كانوا مع علي يومئذ إال رجبلف فقاؿ علي: التمسوا فيهم المخدج فلم يجدوا 

ل بعضهم على بعض فقاؿ: أخرجوىم فوجدوه مما قاؿ: فقاـ علي بنفسو حتى أتى ناساً قد قت
 يلي األرض فكبر فقاؿ صدؽ اهلل وبلغ رسولو فقاـ إليو عبيدة السلماني،
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فقاؿ:يا أمير المؤمنين اهلل الذي ال إلو إال ىو لقد سمعت ىذا من رسوؿ اهلل، فقاؿ: إي واهلل 
 .الذي الإلو إال ىو حتى استحلفو ثبلثاً، وىو يحلف انتهى

وأخرج أبو داود أيضاً قاؿ: حدثنا بشر بن خالد، قاؿ: نا شبابة ابن سوار عن نعيم بن حكيم، 
عن أبي مريم، قاؿ: إف كاف ذلك المخدج لمعنا يومئذ في المسجد نجالسو بالليل والنهار، 
وكاف فقيرًا، ورأيتو مع المساكين يشهد طعاـ علي مع الناس، وقد كسوتو برنساً لي، قاؿ أبو 

م: وكاف المخدج يسمى نافعاً ذا الثدية، وفي نسخة: نافعاً ذا الثدية، وكاف في يده مثل ثدي مري
 المرأة على رأسو حلمة، مثل حلمة الثدي عليو شعرات مثل شعرات سبالة النور انتهى.

وفي رواية أبي الوضى عند أبي داود فكأني أنظر إليو حبشي عليو قريطق لو إحدى يديو مثل 



 عليها شعيرات مثل شعيرات التي تكوف على ذنب اليربوع.ثدي المرأة 
قاؿ النووي: إنما استحلفو ليؤكد األمر عند السامعين، ولتظهر معجزة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

 وآلو وسلم، وأف عليا ومن معو على الحق.
قاؿ الحافظ ابن حجر: وليطمئن قلب المستحلف إلزالة توىم ما أشار إليو علي أف الحرب 

 خدعة.
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في رواية البخاري، وأخرج البخاري أيضاً في صحيحو وأبو داود في سننو ومسلم في صحيحو  
كلهم من طريق األعمش عن خيثم عن سويد بن غفلة قاؿ: قاؿ علي إذا حدثتكم عن رسوؿ 
اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم حديثاً فؤلف أخر من السماء أحب إلي من أف أكذب عليو، وإذا 
حدثتكم فيما بيني وبينكم فإنما الحرب خدعة، سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
يقوؿ: ))يأتي في آخر الزماف قـو حدثاء األسناف سفهاء األحبلـ يقولوف من قوؿ خير البرية، 
يمرقوف من اإلسبلـ كما يمرؽ السهم من الرمية ال يجاوز إيمانهم حناجرىم فأينما لقيتموىم 

ىم فإف في قتلهم أجراً لمن قتلهم يـو القيامة(( انتهى إال أف البخاري لم يذكر لفظو فاقتلو 
 حديثاً.

وأخرج مسلم من رواية شر بن سعيد عن عبد اهلل بن أبي رافع قاؿ: إف الحرورية لما خرجت 
وىو مع علي قالوا: ال حكم إال هلل تعالى، فقاؿ علي: كلمة حق أريد بها باطل، إف رسوؿ اهلل 

لى اهلل عليو وآلو وسلم وصف ناساً إني ألعرؼ صفتهم في ىؤالء يقولوف الحق بألسنتهم وال ص
 يجاوز ىذا منهم، وأشار لحلقو من أبغض خلق اهلل إليو.
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وعند البخاري ومسلم في صحيحهما، واللفظ لمسلم من طريق محمد بن إبراىيم عن أبي 
الخدري فسأاله عن الحرورية: أسمعت النبي صلى  مسلم وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد

اهلل عليو وآلو وسلم؟ قاؿ: ال أدري من الحرورية سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
يقوؿ: ))سيخرج من ىذه األمة ولم يقل منها قـو تحقروف صبلتكم مع صبلتهم فيقرأوف 

مروؽ السهم من الرمية.. (( الحديث القرآف، ال يجاوز حلوقهم أو حناجرىم يمرقوف من الدين 
وزاد البخاري في رواية الزىري عن أبي سلمة، وصيامكم مع صيامهم، وفي رواية عاصم بن 



شميخ: تحقروف أعمالكم مع أعمالهم، والبخاري أيضاً من طريق ابن عمر، وذكر الحرورية 
السهم من الرمية ((،  فقاؿ: قاؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))يمرقوف من اإلسبلـ مروؽ

وقوؿ أبي سعيد: ال أدري من الحرورية، محموؿ على أنو لم يحفظ فيهم نصاً بلفظ الحرورية، 
 وإنما سمع قصتهم التي دلت على وجود عبلمتهم في الحرورية بأنهم ىم.
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و قوماً وأخرج مسلم أيضاً حديث أبي سعيد في رواية أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ذكر في
يخرجوف على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين بالحق، وفي رواية: ))تمرؽ مارقة عند فرقة 
من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق (( ، وفي رواية: ))يكوف في أمتي فرقتاف فيخرج من 

قة من الناس بينهما مارقة يلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق((، وفي رواية: ))تمرؽ مارقة في فر 
فيلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق ((، وفي رواية من طريق أبي ذر عند مسلم: ))أنو سيكوف 

بعدي من أمتى ((، وللطبراني كذلك، ولو وللبخاري من طريق علي وفيو: إني سمعت رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))ستخرج من أمتي قـو في آخر الزماف حداث األسناف 

فهاء األحبلـ يقولوف من قوؿ خير البرية ال يجاوز إيمانهم حناجرىم يمرقوف من الدين  س
كمايمرؽ السهم من الرمية فأينما لقيتموىم فاقتلوىم فإف في قتلهم أجراً لمن قتلهم يـو 

 القيامة(( .
وأخرجو أبو نعيم من طريق علي ومسلم من رواية وكيع وقي  بن يون  والثوري وجرير وأبي 

وية، وأخرجو أبو داود والنسائي من رواية الثوري، وعند الطبراني من رواية يحيى بن عيسى معا
الرملي، وفي رواية النسائي والطبراني: ))يمرقوف من اإلسبلـ((، وفي رواية عندىما: ))يمرقوف 

شرار خلق اهلل،  -أي الخوارج-من الحق ((، وذكر البخاري تعليقاً، وكاف ابن عمر يراىم 
 إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوىا على المؤمنين. وقاؿ:
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وأخرجو الطبراني في مسند علي من تهذيب اآلثار من طريق بكير بن عبد اهلل األشج أنو سأؿ 
نافعاً كيف كاف رأي ابن عمر في الحرورية؟ قاؿ: كاف يراىم شرار خلق اهلل انطلقوا إلى آيات 

 المؤمنين.الكفار فجعلوىا في 
قاؿ الحافظ ابن حجر: وسنده صحيح، وقد ثبت في الحديث الصحيح المرفوع عند مسلم 



 من حديث أبي ذر في وصف الخوارج ىم شرار الخلق، والخليقة.
وللسيوطي في مسند علي من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد قاؿ: حدثني أبي 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ:  عن أبيو عن جده عن علي عليو السبلـ أنو سمع
 ))إف الخوارج يحشروف يـو القيامة على صور الكبلب ، وىم كبلب أىل النار((.

وفي الباب عند أحمد بسند جيد عن أن  مرفوعاً مثلو، وعند البزار من طريق الشعبي عن 
ج فقاؿ: ))ىم شرار مسروؽ عن عائشة قالت: ذكر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم الخوار 

أمتي تقتلهم خيار أمتي ((، وسنده حسن، وعند الطبراني من ىذا الوجو مرفوعاً ))ىم شرار 
 الخلق والخليقة ، تقتلهم خير الخلق والخليقة((.

وعند أحمد من طريق أبي سعيد: ))ىم شر البرية (( ، وعند مسلم من طريق علي: ))من أبغض 
اني من حديث خباب بن األرت: ))شر قتلى أظلتهم السماء خلق اهلل إليو (( ، وعند الطبر 

وأقلتهم األرض ((، ونحوه من حديث أبي أمامة، وعند ابن أبي شيبة وأحمد من طريق أبي بردة 
مرفوعاً في ذكر الخوارج شر الخلق والخليقة، يقولها ثبلثاً، وعند ابن أبي شيبة من طريق أبي 

 ىريرة: ))ىم شر الخلق ((.
لة وما أدى معناىا حجج األولين فمن بعدىم، ومن قاؿ: بردتهم، وأنهم يؤمنوف فهذه األد

 بالنطق دوف القلب.
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واحتج الجمهور بحديثي األصل وشواىدىما، وأجابوا عن حجج األولين بأف معنى يقرأوف 
قهم، وقيل: القرآف ال يجاوز تراقيهم: إف قراءتهم ال يقبلها اهلل وال يرفعها فكأنها لم تجاوز حلو 

المعنى أنهم ال يتدبروف القرآف فبل يثابوف على قراءتو إذ لم تصل معانيو إلى قلوبهم ومروقهم 
من الدين يريد أف دخولهم في اإلسبلـ ثم خروجهم منو لم يتمسكوا منو بشيء كالسهم الذي 

القرآف دخل في الرمية ثم نفذ فيها، وخرج منها، ولم يعلق بو منها شيء، وقيل: يخرجوف من 
وسبيلو ويتعدوف حدوده وبأف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ممن رواىا ولم يحكم بكفرىم 
وال بنفاقهم وال بردتهم، وإنما قاؿ: إخواننا بغوا علينا.. الحديث، ولحديث أبي برزة عند 

النسائي، وحديث علي عند البخاري وغيرىما يخرج في آخر الزماف، ورُدَّ بحديث أبي سعيد، 
 قد فسر غير واحد حديث أبي سعيد بأف المراد باألمة أمة الدعوة، ورواية غيره مطلقة.و 

قاؿ الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بأف المراد بآخر الزماف زماف خبلفة النبوة فإف في 
حديث سفينة المخرج في السنن وصحيح ابن حباف وغيره مرفوعاً الخبلفة بعدي ثبلثوف سنة 



انت قصة الخوارج وقتلهم بالنهرواف في آواخر خبلفة علي في سنة ثماف ثم تصير ملكاً، وك
 وعشرين بعد النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم بدوف الثبلثين بنحو سنتين انتهى.
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قلت: وىو األوجو في الجمع بين األدلة المذكورة ويؤيد ذلك ما في لفظ األدلة المذكورة 
هم .. (( إلى آخره إذ المخاطب بذلك ىم الصحابة، ولما بلفظ: ))تحقروف صبلتكم مع صبلت

في أدلة الباب باألمر ألمير المؤمنين علي بقتاؿ المارقين وتقدـ تفسيرىم بالخوارج، ولقوؿ علي 
بعد ذكر الخبربوصفهم، واهلل إني ألرجو أف يكونوا ىؤالء، ولما أخبر عليو السبلـ بآية ذلك 

 منهم بذي الثديين.
ن األقواؿ فيمكن أف يقاؿ: إف الخوارج الذين قتلهم أمير المؤمنين علي عليو وأما الجمع بي

السبلـ، ومن اعتقد عقيدتهم أو استن بسنتهم تثبت عليهم حكم المحاربة والبغي لما ذكرنا 
أواًل، ومن قاؿ بالكفر فالمراد بو كفر النعمة، والكفر باألحكاـ واألعماؿ وكل ذلك غير كفر 

لما رواه اإلماـ الناصر الحسن بن علي األطروش السالف ذكره، وفيو:  الشرؾ وكفر الردة؛
 لكنهم كفروا بالنعم، وكفروا باألحكاـ واألعماؿ، وكفر النعمة غير الشرؾ.

قاؿ الخطابي: قد أجمع علماء المسلمين على أف الخوارج على ضبللتهم فرقة من فرؽ 
ادتهم، وسئل علي عليو السبلـ: أكفاٌر المسلمين وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم، وقبوؿ شه

 ىم؟ وذكر ما تقدـ ذكره في شواىد الخبر عن الجامع الكافي.
 وأخرجو عبد الرزاؽ إلى قولو: فقيل: ما ىم؟ قاؿ: قـو أصابتهم فتنة فعموا وصموا.

قاؿ الخطابي: أيضاً، ومعنى قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))يمرقوف من الدين(( أراد بالدين 
 لطاعة أي أنهم يخرجوف من طاعة اإلماـ المفترض الطاعة وينسلخوف منها، واهلل أعلم.ا
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 تتمة ]في صفة الخوارج[
ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري وابن أبي الحديد في شرح نهج الببلغة وغيرىما بعد 

منهم من ماؿ إلى ذكر أنو لم ينج من الخوارج دوف العشرة بما حاصلو: ثم انضم إلى من بقي 
رأيهم فكانوا مختلفين في خبلفة علي حتى كاف منهم عبد الرحمن بن ملجم لعنو اهلل الذي قتل 

 علياً، بعد أف دخل في صبلة الصبح.



ثم لما وقع صلح الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفة فأوقع بهم عسكر الشاـ بمكاف يقاؿ لو 
نو عبيد اهلل على العراؽ، مدة معاوية وابنو يزيد، وظفر النخيلة ثم كانوا منقمعين في إمارة زياد واب

زياد وابنو بجماعة منهم فأبادىم بين قتل وحب  طويل، وفي اياـ عبد اهلل بن الزبير ظهرت 
الخوارج بالعراؽ مع نافع بن األزرؽ وباليمامة مع نجدة بن عامر وزاد نجدة على معتقد 

و كافر، ولو اعتقد معتقدىم، وعظم البلوى الخوارج أف من لم يخرج ويحارب المسلمين فه
بهم، وتوسعوا في معتقدىم الفاسد فأبطلوا رجم المحصن، وقطعوا يد السارؽ من اإلبط، 
وأوجبوا الصبلة على الحائض في حاؿ حيضها، وكفروا من ترؾ األمر بالمعروؼ والنهي عن 

كب الكبيرة عندىم حكم المنكر، وىو قادر فإف لم يكن قادرًا فقد ارتكب كبيرة، وحكم مرت
الكافر، وكفوا عن أمواؿ أىل الذمة، وعن التعرض لهم مطلقاً، وفتكوا بمن ينسب إلى اإلسبلـ 
بالقتل والسبي والنهب، فمنهم من يفعل ذلك من غير دعوة مطلقاً، ومنهم من يقدـ الدعوة ثم 

لهم فطاولهم حتى ظفر يفتك ولم يزؿ الببلء بهم يزيد إلى أف أمر المهلب بن أبي صفرة على قتا
بهم، فقلل جمعهم ثم لم يزؿ منهم بقايا في طوؿ الدولة األموية، وصدراً من الدولة العباسية، 

 ودخلت طائفة منهم
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 المغرب.
وقد صنف في أخبارىم أبو مجفن بكسر الميم وسكوف المعجمة وفتح النوف بعدىا كتاباً لخصو 

صنف في أخبارىم كتاباً، ومحمد بن قدامة الجوىري كتاباً  الطبري في تاريخو، والهيثم بن عدي 
كبيرًا، وأبو العباس المبرد في كتابو الكامل لكن بغير أسانيد بخبلؼ المذكورين، وساؽ في فتح 
: ذىب نجدة بن عامر من الخوارج  الباري تعداد مذاىبهم القبيحة، إلى أف قاؿ: وقاؿ ابن حـز

قبر، ومن أدمن على صغيرة فهو كمرتكب الكبيرة في إلى أف من أتى صغيرة عذب بنار ال
التخليد في النار، وذكر أف منهم من غبل في معتقدىم، فأنكر الصلوات الخم ، وقاؿ 

الواجب: صبلة بالغداة، وصبلة بالعشي، ومنهم من جوز نكاح بنت األبن، وبنت األخ، ومنهم 
اهلل فهو مؤمن، ولو اعتقد الكفر من أنكر سورة يوسف من القرآف، وأف من قاؿ: ال إلو إال 

 بقلبو.
 وقاؿ أبو منصور البغدادي في )المقاالت(: عدة فرؽ الخوارج عشروف فرقة، وذكر أسماءىا.

: أسوأىم حاالً الغبلة المذكوروف، وأقربهم إلى قوؿ الحق: اإلباضية.  قاؿ ابن حـز
اثتني عشرة فرقة وذكر اإلماـ المهدي في )الملل والنحل( فرؽ الخوارج وعد أكثر من 



بأسمائها، وتقدـ للمؤلف رضي اهلل عنو أف أصل فرقهم خم : األزارقة، واإلباضية، والصفرية، 
 والبيهسية، والنجدات، ثم تشعبوا.

وفي شرح رسالة الحور العين للقاضي العبلمة نشواف بن سعيد أف أصوؿ فرقهم أربع وذكر 
أصوؿ مذاىبهم، ومثل ذلك ابن أبي أسماء من تشعب منها أكثر من عشرين فرقة، وذكر 

 الحديد في شرح نهج الببلغة، واقتصر الحافظ ابن حجر في فتح الباري علىالبعض من ذلك.
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ىذا وفي مجموع كبلـ أمير المؤمنين عليو السبلـ داللة على أف البغي نوع من أنواع المنكر 
نما يكوف حاؿ وقوعو أو لما ودفعو صورة من صور دفع المنكر، والنهي عنو طلب الترؾ إ

يستقبل من حدوثو ووقتو حين خشية وقوع المنكر، وقد صرح بذلك العبلمة المقبلي في أبحاثو 
[ أي فقاتلوا التي يتوقع بغيها، أو 9المسددة في قولو تعالى: }فَػَقاتُِلوا الَِّتي تَػْبِغي {]الحجرات:
المنكرات ال يتعرض لصاحبها إال  حاؿ بغيها، وال يشمل ذلك التي قدبغت في الماضي كسائر

بما شرع من الحد ونحوه، وال يجوز القتاؿ ألجل ما مضى من البغي، وىذا مطرد في جميع 
أنواع األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر مع أف الباغي وغيره من مبلب  سائر المنكرات يصح 

كن ال تجري عليو إطبلؽ االسم المشتق من ذلك الفعل عليو كالباغي والقاتل والشارب ل
األحكاـ التي ىي من باب دفع المنكر بل األحكاـ التي ىي من باب العقوبات حسبما بينو 

 الشرع وفصلو انتهى.
وأما بياف سائر أحكاـ البغاة فكيفية سيرة اإلماـ فيهم فقد ذكره المؤلف رضي اهلل عنو في باب 

  أعلم.قتاؿ أىل البغي في كتاب السير بما أغنى عن اإلعادة واهلل
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 ]بر الوالدين وصلة األرحاـ[
ـُ قَاَؿ: ِبرُّ اْلَواِلَدْيِن وَ  ِه، َعْن َعِليٍّ َعَلْيِهُم السَّبَل ، َعْن َأبِيِو، َعْن َجدّْ ثَِني زَْيُد ْبُن َعِليٍّ ِصَلةُّ الرَِّحِم َحدَّ

نْػَيا ُىْم َأْىُل َواْصِطَناُع اْلَمْعُرْوِؼ زِيَاَدٌة ِفْي الرّْْزِؽ َوِعَمارٌَة ِفْي  يَاِر، َوَأْىُل اْلَمْعُروِؼ ِفْي الدُّ الدّْ
 اْلَمْعُروِؼ ِفْي اآلِخَرِة.

لم أجده بهذا السياؽ إال في بعض نسخ المنهاج الجلي، ولمفردات فصولو جملة شواىد 
سيأتي ذكرىا عند الكبلـ على مفردات فصولو، والحديث محموؿ على الرفع ال على ىذا 



عرؼ من شواىد مفردات فصوؿ الخبر المرفوعة فجمعها أمير المؤمنين علي السياؽ لما ست
عليو السبلـ في ىذا الخبر؛ لحصر ما يتأتى منو زيادة الرزؽ وعمارة الديار، وىو يدؿ على 
ثبوت زيادة الرزؽ وعمارة الديار أي طوؿ العمر بمبلزمة الخصاؿ المذكورة في الخبر الحسنة 

مفردات المعروؼ الشامل لكل خصلة حسنة شرعاً أو عقبًل، قواًل الحميدة، وكلها من أبعاض 
أو فعبًل أو خلقاً مع بياف ما أعد اهلل ألىل المعروؼ في الدنيا بثواب معروفهم في اآلخرة، وقد 

 اشتمل الخبر على ثبلث مسائل كل مسألة أخص مما بعدىا
ارة الديار يشهد لذلك ما أخرجو األولى قولو: بر الوالدين ىما أقرب أصولو زيادة في الرزؽ وعم

الترمذي من طريق ثوباف قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف الرجل ليحـر 
 الرزؽ بالذنب يصيبو وال يرد القضاء إال الدعاء، وال يزيد في العمر إال البر(( .
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و وسلم أنو قاؿ: ))بر الوالدين وروى السيوطي من طريق أبي ىريرة عن النبي صلى اهلل عليو وآل
يزيد في العمر (( ، وللسيوطي في جمع الجوامع في قسم الحروؼ في حرؼ الباء الموحدة ما 

لفظو: بر الوالدين يزيد في العمر، والكذب ينقص الرزؽ.. الحديث، ابن النجار عن أبي 
 ىريرة.. انتهى.

النجار والديلمي عن أبي ىريرة  وأخرجو ابن عدي في الكامل وابن صيطري في أماليو، وابن
 انتهى.

قلت: وطوؿ العمر يستدعي الرزؽ فهو زيادة لو قصر عمره، ويشهد لو، ولما سيأتي ما ذكره 
في المنهاج الجلي من طريق اإلماـ الهادي بإسناده إلى اإلماـ زيد بن علي عن أبيو، عن جده 

آلو وسلم: ))من أحب أف يمؤل لو عن علي عليو السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو و 
في عمره ، ويبسط لو في رزقو ويستجاب لو الدعاء، ويدفع عنو ميتة السوء؛ فليطع أبويو في 
طاعة اهلل عز وجل، وليصل رحمو، وليعلم أف الرحم معلقة بالعرش، يأتي يـو القيامة ...(( 

 الحديث.
 في الفتح أدلة كثيرة بأكثر ألفاظو.وفي البخاري ما يشهد ألكثر لفظو، وذكر الحافظ ابن حجر 

وأخرج اإلماـ أحمد من حديث أن  ابن مالك قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 
 ))من سره أف يمد لو في عمره ويزاد لو في رزقو فليبر والديو وليصل رحمو(( .
في صحيحيهما وذكره الحافظ المنذري قاؿ: ورواتو محتج بهم في الصحيح، وذكره الشيخاف 

 مختصرًا، وفيهما ذكر البر وصلة الرحم.
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وأخرج أبو طالب في أماليو، وبو: قاؿ حدثنا عبد اهلل بن محمد الكرخي، قاؿ: حدثنا أحمد بن 
يوسف بن خبلد، قاؿ: حدثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة، قاؿ: حدثنا يزيد بن ىاروف، 

عن أبي سعيد الخدري، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل  قاؿ: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر،
عليو وآلو وسلم: ))البر والصلة وحسن الخلق عمارة للديار ، وزيادة في األعمار((.فهذه األدلة 

 وما أدى معناىا مؤيدة لحديث األصل.
)والبر( بكسر الموحدة ىو التوسع في فعل الخير، والمراد طاعة أبويو قوالً وفعبًل، وأداء 

قوقهما ضد العقوؽ، وىو اإلساءة إليهما، والتضييع لحقوقهما، وكذا المبرة، وبضمها القمح، ح
وبفتحها خبلؼ البحر، ويطلق على المتوسع في الخيرات، وىو من صفات اهلل يقاؿ: بر الرجل 
أبويو ير برًا، ويقوؿ: بررت والدي فأنا بر بهما، وبار، وجمع البر: أبرار، وجمع البار: بررة، 

فبلف بر والديو أطاعهما، وأنا لهما من خيره وفضلو، كما في النهاية، والقاموس، وفي و 
المصباح: وبررت والدي أبره براً وبروراً أحسنت الطاعة إليو، ورفقت بو وتحريت محابو، 

 وتوقيت مكارىو. انتهى.
كت، وروى ىشاـ بن عروة عن الحسن أنو سئل ما بر الوالدين؟ قاؿ: أف تبذؿ لهما ما مل

 وأطعهما فيما أمراؾ ما لم يكن معصية.. لحديث: ))ال طاعة لمخلوؽ في معصية الخالق (( .
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وقد تقدـ في آخر كتاب السير، ومن ذلك أف يصل الرجل أىل ود أبيو؛ لما أخرجو أحمد بن 
ر، حنبل والبخاري في األدب المفرد، ومسلم ، وأبو داود، والترمذي من طريق عبد اهلل بن عم
قاؿ: قاؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف أبر البر أف يصل الرجل أىل ود أبيو بعد أف 
يولي(( ، وال فرؽ في ذلك بين حياتهما وبعد وفاتهما؛ لما أخرجو ابن ماجة في سننو وأبو 

طالب في أماليو وغيرىما بإسناد ال بأس بو من طريق مالك بن أسيد بن ربيعة الساعدي، قاؿ: 
ينما نحن عند النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقاؿ: يا رسوؿ اهلل ب

أبقي من بر أبوي أبرىما من بعد وفاتهما، قاؿ: ))نعم الصبلة عليهما واالستغفار لهما واإليفاء 
 ك.بعهدىما ، وإكراـ صديقهما، وصلة الرحم التي ال توصل إال بهما(( أي بسببهما إلى غير ذل
َنا اإِلْنَساَف ِبَواِلَدْيِو  وذكر البخاري في الصحيح في باب البر والصلة قوؿ اهلل تعالى: }َوَوصَّيػْ

 [.8ُحْسًنا {]العنكبوت:



وأخرج من طريق عبد اهلل قاؿ: سألت النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أي العمل أحب إلى اهلل؟ 
 الوالدين(( . قاؿ: ))الصبلة لوقتها ((، قاؿ: ثم أي؟ قاؿ: ))بر
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[، 23ومن ذلك قولو تعالى: }َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تَػْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا{]اإلسراء:
وداللة ىذه األدلة ناطقة بوجوب بر الوالدين على صفة ما تقدـ بيانو عن الحسن، وال خبلؼ 

حـر على الولد أف يعق أبويو، ويؤيد ذلك منطوؽ قولو في ذلك، ودؿ مفهـو ىذه المسألة أنو ي
[، وىذه اآلية تقدـ ذكرىا في الحديث الثالث من 23تعالى: }َفبلَ تَػُقْل َلُهَما ُأؼٍّ {]اإلسراء:

 ىذا، وذكرنا أف ىذا ىو النوع المسمى بالخاص يراد بو العاـ أي ال تؤذىما بذلك، وال بغيره.
مرفوعاً: ))لو علم اهلل شيئاً من العقوؽ أدنى من أؼ لحرمو روى الديلمي عن الحسين بن علي 

 (( انتهى.
وفي مسند اإلماـ علي بن موسى الرضا عن أبيو عن جده، قاؿ: حدثني أبو جعفر محمد بن 
علي، قاؿ: أدنى العقوؽ أؼ، ولو علم اهلل شيئاً أىوف من أؼ لنهى عنو، والنهي يدؿ على أف 

 عقوؽ الوالدين من الكبيرة.
ي البخاري تعليقاً في ترجمة باب عقوؽ الوالدين من الكبائر قالو ابن عمر عن النبي صلى اهلل وف

عليو وآلو وسلم، وفيو قاؿ: حدثني إسحاؽ، حدثنا الواسطي، عن الجريري، عن عبد الرحمن 
بن أبي بكرة، عن أبيو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))أال أنبئكم بأكبر 

 قلنا: بلى يا رسوؿ اهلل، قاؿ: اإلشراؾ باهلل، وعقوؽ الوالدين(( . -ثبلثاً -ئر الكبا
وبسط الحافظ ابن حجر في الفتح الكبلـ في ذلك، وسيأتي إف شاء اهلل تماـ الكبلـ وتفضيل 

األـ على األب في البر في الحديث الثامن من ىذا، واألدلة في ىذا الباب أكثر من أف 
 تحصى.
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ية: قولو: وصلة الرحم زيادة في الرزؽ وعمارةفي الديار، تقدـ ما يشهد لو في المسألة الثان
األولى وخصوصاً بصلة الرحم فيما تقدـ في حديث ))الواصلوف ألرحامهم(( ولعمـو ما في 
الحديث الخام  قبلو بلفظ: وتواصلوا، وزيادة على ذلك ما أخرجو الترمذي من طريق أبي 

وؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))من سره أف يبسط لو في رزقو ىريرة قاؿ: سمعت رس



 ، وأف ينسأ لو في أثره؛ فليصل رحمو((، قاؿ الترمذي: حسن غريب.
وأخرج البخاري في باب: من بسط لو في الرزؽ لصلة الرحم، حدثنا محمد بن معن، قاؿ: 

سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  حدثني أبي، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي ىريرة أنو قاؿ:
 وآلو وسلم يقوؿ: ))من سره أف يبسط لو في رزقو ، وأف ينسأ لو في أثره فليصل رحمو(( .
وأخرج أيضاً: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، قاؿ: أخبرني 

يبسط لو في رزقو ،  أن  بن مالك أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))من أحب أف
 وينسأ لو في أثره فليصل رحمو(( .

وذكره السيوطي في جمع الجوامع في حرؼ الميم ما لفظو: ))من سره النسأ في األجل ، 
 والزيادة في الرزؽ فليصل رحمو(( ، أحمد في المسند، وسعيد بن منصور عن ثوباف، انتهى.

رزقو، ويدفع عنو ميتة السوء فليتق اهلل، وفيو: ))من سره أف يمد اهلل في عمره ويوسع لو في 
وليصل رحمو(( ، عبد اهلل بن أحمد في زيادة المسند، والبزار، والحاكم، وابن جرير، وصححو 
والخرائطي في مكاـر األخبلؽ والطبراني في األوسط، والحاكم، وابن النجار عن علي، انتهى، 

 وأخرجو أبو طالب من حديث أن  بن مالك بلفظو.
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وأخرج اإلماـ علي بن موسى الرضا في مسنده عن آبائو واحداً بعد واحد، عن علي، قاؿ: قاؿ 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من ضمن لي واحدة ضمنت لو أربعاً : يصل رحمو 

 فيحبو أىلو، ويوسع عليو في رزقو، ويزاد في أجلو، ويدخلو اهلل الجنة التي وعده((.
سنده إلى محمد بن علي الباقر، قاؿ: صلة الرحم وحسن الجوار زيادة في وأخرج أيضاً ب

األمواؿ، إلى غير ذلك مما ذكرناه في الروض المنير الباسم شرح مسند اإلماـ علي بن موسى 
 الكاظم.

وأخرج الترمذي وحسنو من حديث أبي ىريرة مرفوعاً أف صلة الرحم محبة في األىل مثراة في 
ثر، وعند أحمد بسند رجالو ثقات عن عائشة مرفوعاً: ))صلة الرحم وحسن الماؿ منسأة في األ

 الجوار وحسن الخلق يعمراف الديار ويزيداف في األعمار(( .
وأخرج عبد اهلل بن أحمد في زيادة المسند، والبزار، وصححو الحاكم من حديث علي نحو 

 نده ضعيف.حديث الباب بزيادة، ويدفع عنو ميتة السوء فجمع األمرين لكن س
وأخرج البخاري في )األدب المفرد( من حديث ابن عمر بلفظ: ))من اتقى ربو ووصل رحمو 
نسي لو في عمره ، وثرى مالو وأحبو أىلو(( ، وذكر في كتاب أسماء التابعين بلفظ: أخبرنا 



أبوعبد اهلل محمد بن علي بن الحكم الهمداني قراءة قاؿ: حدثنا محمد بن عمار قاؿ: حدثني 
حسن بن الحسن، عن اإلماـ زيد بن علي، وأبي جعفر قاال: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ال

وآلو وسلم: ))من اتقى ربو، ووصل رحمو طاؿ عمره وثرا مالو ، وأحبو أىلو((.. انتهى. والخبر 
 مرسل، وقد تقدـ من طريق ابن عمر عند البخاري.
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الصدقة وصلة الرحم يزيد اهلل بهما في العمر،  وأخرج أبو يعلى من حديث أن  مرفوعاً أف
ويدفع بهما ميتة السوء، وفي سنده ضعف، وقد قوي بما تقدـ من األدلة، إلى غيرذلك وكل 

 ىذه األدلة وما أدى معناىا مؤيدة لحديث المجموع.
ىذا ومفهـو أدلة ىذه المسألة تحريم قطيعة الرحم، وقد جاء الوعيد على ذلك فيما أخرج 

ري في األدب المفرد من حديث أبي ىريرة يرفعو أف أعماؿ أمتى تعرض عشية الخمي  البخا
وليلة الجمعة فبل يقبل عمل قاطع رحم، وأخرج فيو من حديث ابن أبي أوفى أف الرحمة ال تنزؿ 

 على قـو فيهم قاطع رحم.
 وأخرج الطبراني من حديث ابن مسعود أف أبواب السماء مغلقة دوف قاطع الرحم.

رج البخاري من طريق عائشة زوج النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قالت: قاؿ النبي صلى وأخ
اهلل عليو وآلو وسلم: ))الرحم شجنة فمن وصلها وصلتو ، ومن قطعها قطعتو(( ، وأصل الشجنة 

 عروؽ الشجر.
وأخرج البخاري ومسلم من طريق جبير بن مطعم أنو سمع النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

 وؿ: ))ال يدخل الجنة قاطع رحم (( .يق
وأخرج أبو داود من حديث أبي بكرة يرفعو: ))ما من ذنب أجدر أف يعجل اهلل لصاحبو العقوبة 

 في الدنيا مع ما أدخر لو في اآلخرة من قطيعة الرحم(( انتهى.
 تنبيو

عطف اعلم أف صلة الرحم كناية عن اإلحساف إلى األقربين من ذوي النسب واألصهار والت
عليهم، والرفق بهم والرعاية ألحوالهم، وكذلك إف بعدوا أو أساؤوا، وقطع الرحم ضد ذلك كلو 
يقاؿ وصل رحمو يصلها وصبلً وصلة، والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة، فكأنو باإلحساف 

 إليهم قد وصل ما بينو وبينهم من عبلقة القرابة والصهر، ذكره في النهاية.
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تلف العلماء في حد الرحم التي يجب صلتها، ويحـر قطيعتها فقيل ىي الرحم التي وقد اخ
يحـر النكاح بينهما بحيث لو أحدىما ذكر حـر على اآلخر، وقيل: ىي ما كاف متصبلً بميراث، 
وقيل: من كاف بينو وبين اآلخر قرابة سواء كاف يرثو أو ال، فعلى األوؿ ال يدخل أوالد األعماـ، 

األخواؿ، واحتج ىذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وخالتها في النكاح لما  وال أوالد
 يؤدي من التقاطع.

ويدؿ للقوؿ الثاني قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ثم أدناؾ أدناؾ ((، وسيأتي في الحديث 
 الثامن من ىذا، ثم صلة الرحم.

دناىا ترؾ المهاجرة وصلتها بالكبلـ، قاؿ القاضي عياض: درجات بعضها أرفع من بعض وأ
ويختلف ذلك باختبلؼ القدرة والحاجة فمنها واجب ومنها مستحب ولو وصل بعض الصلة، 

 ولم يصل غايتها لم يسم قاطعاً، ولو قصر عما يقدر عليو، وينبغي لو لم يسم واصبًل.
اصلتها بالتوادد وقاؿ القرطبي: الرحم التي توصل عامة، وخاصة فالعامة رحم الدين ويجب مو 

والتناصح والعدؿ واإلنصاؼ، والقياـ بالحقوؽ الواجبة، والمستحبة، والرحم الخاصة تزيد 
بالنفقة على القريب، وتفقد حالو، والتغافل عن زلتو، وتتفاوت مراتب استحقاقهم كما في 

 حديث البخاري في كتاب األدب، وفيو: األقرب فاألقرب.
الرحم بالماؿ وبالعوف على الحاجة وبدفع الضرر وبطبلقة وقاؿ ابن أبي حمزة: تكوف صلة 

الوجو، وبالدعاء، والمعنى الجامع إيصاؿ ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب 
 الطاقة.
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وىذا إنما يستمر إذا كاف أىل الرحم أىل استقامة بأف كانوا مؤمنين، فإف كانوا كفاراً أو فجارًا 
 ىي صلتهم بشرط بذؿ الجهد في وعظهم ثم إعبلمهم إذا أصروا أف ذلك فمقاطعتهم في اهلل

لسبب تخلفهم عن الحق، وال يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أف يعودوا إلى 
 الطريق المثلى.. انتهى.

واختلف العلماء أيضاً بأي شيء تحصل القطيعة للرحم، فقاؿ الزين العراقي: تكوف باإلساءة إلى 
رحم، وقاؿ غيره: تكوف بترؾ اإلحساف ألف األحاديث آمرة بالصلة ناىية عن القطيعة فبل ال

واسطة بينهما، والصلة نوع من اإلحساف، كما فسرىا بذلك غير واحد، والقطيعة ضدىا، وىي 
 ترؾ اإلحساف.

ن وأما ما أخرجو الترمذي من قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))لي  الواصل بالمكافئ ، ولك



الواصل الذي إذا قطعت رحمو وصلها(( ، فإنو ظاىر في أف الصلة إنما ىي ما كاف للقاطع صلة 
رحمو، وىذا على رواية قطعت بالبناء للفاعل، وىي رواية، فقاؿ ابن العربي في شرحو: المراد 

 الكاملة في الصلة.
بمثل فعلو، ولكنو وقاؿ الطيبي: معناه لي  حقيقة الواصل، ومن يعتد بصلتو من يكافئ صاحبو 

 من يتفضل على صاحبو.
وقاؿ الحافظ ابن حجر: ال يلـز من نفي الوصل ثبوت القطع فهم ثبلث درج واصل ومكافئ 
وقاطع، فالواصل ىو الذي يتفضل وال يتفضل عليو، والمكافئ ىو الذي ال يزيد في اإلعطاء 

 على ما يأخذه، والقاطع ىو الذي ال يتفضل عليو،وال يتفضل.
 لمغربي في شرح بلوغ المراـ: وباألولى من يتفضل عليو، وال يتفضل أنو قاطع رحم.قاؿ ا
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قاؿ ابن حجر: وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلك تقع المقاطعة من الجانبين فمن 
 بدأ فهو القاطع فإف جوزي سمي من جازاه مكافئاً ذكر ذلك البدر األمير في سبل السبلـ.

ة(: قولو: واصطناع المعروؼ زيادة في الرزؽ وعمارة في الديار، أي فعل المعروؼ أو )الثالث
القوؿ المعروؼ الشامل لصلة الرحم، وغيره، وبر الوالدين، وغيرىما مما يلـز بره لمن يعرؼ 

ومن ال يعرؼ، والمعروؼ يعم كل خصلة حميدة، سواء كانت فعبلً أو قواًل، وتقدـ الكبلـ على 
: ]الباذلوف لمعروفهم[، في حديث المجموع بلفظ: ))إف أفضلكم إيماناً(( مع ذلك في قولو

 ذكر أقواؿ العلماء في اسم المعروؼ.
وفي البخاري تعليقاً باٌب كل معروؼ صدقة، والمراد بالصدقة الثواب، فإف قارنتو النية أجر 

 صاحبو جزماً، وإال ففيو احتماؿ قالو في فتح الباري.
أماليو: وبو قاؿ: أخبرنا علي بن مهدي، قاؿ روى لنا أبو عبيد اهلل األزدي  وأخرج أبو طالب في

 أف منشداً أنشد عبد اهلل بن جعفر الطيار رضي اهلل عنو، قوؿ الشاعر:
 إف الصنيعة ال تكوف صنيعة

 
 حتى يصاب بها طريق المصنع

 
 فقاؿ عبد اهلل بن جعفر: أما أنا فأقوؿ:

 يد المعروؼ غنم حيث كانت



 
 شكور أـ كفور تلقاه
 

 فعند الشاكرين لها جزاء
 

 وعند اهلل ما جحد الكفور
 

 [، وبعده:215وذكر الزمخشري البيت األوؿ في قولو تعالى: }َيْسأَُلوَنَك َماَذا يُنِفُقوَف {]البقرة:
 فإذا وضعت صنيعة فاعمد بها

 
 هلل أو لذي القرابة أو دع

 
 الطريق تنتهي إلى المكاف الذي ىو القصد.والمصنع مكاف أو مصدر ميمي، واألوؿ أبلغ ألف 
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وروى اإلماـ الموفق باهلل أبي عبيد اهلل الحسين بن إسماعيل الشجري الحسني الجرجاني في  
كتاب السلوة عن أبي جعفر محمد بن القاسم الروياني: أخبرنا أبو محمد عبد اهلل بن محمد 

ثنا الناصر للحق، أخبرنا محمد بن خلف، الطبري، عن أبي الحسن علي بن مهدي الطبري، حد
أخبرنا حساف بن أبي شجاع، عن الوليد بن صبلح، قاؿ: اجتمع على باب النبي صلى اهلل عليو 
وآلو وسلم علي عليو السبلـ، وجعفر، والعباس، وعمر، فتذاكروا المعروؼ، فقاؿ علي عليو 

فقد شكرؾ عليو من لم  السبلـ: المعروؼ حصن وكنز من الكنوز فبل يمنعك كفر من كفر
 يستمتع منو بشيء، وقد تدرؾ شكر الشاكرين ما أضاع جحود الكافرين.

وقاؿ جعفر: بأىل المعروؼ من الحاجة إليو ما لي  للظالمين إليهم فيو، وذلك أنك إذا فعلت 
معروفاً كاف لك مجده، وسناؤه، وذكره ورفعتو فما بالك تطلب من غيرؾ شكر ما أثبتَّ 

 لنفسك.
العباس: ال يتم المعروؼ إال بثبلثة أشياء تعجيلو وتصغيره وستره؛ ألنك إذا أعجلتو ىنأتو،  وقاؿ

 وإذا صغرتو فقد عظمتو، وإذاسترتو فقد تممتو.
 وقاؿ عمر: إف لكل شيء آنفاً، وأنف المعروؼ سراجو.



وؼ يا قاؿ: فخرج النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: فيم كنتم ؟ قالوا: كنا في ذكر المعر 
رسوؿ اهلل، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))المعروؼ معروؼ كاسمو ، وأىل 

 المعروؼ في الدنيا ىم أىل المعروؼ في اآلخرة(( انتهى.
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وفي حديث ألبي طالب في أماليو من طريق جابر بن سليم وفيو: قاؿ: قلت لرسوؿ اهلل إعهد 
: ))وال تحقرف شيئاً من المعروؼ ..(( الحديث، إلى غير -أي رسوؿ اهلل-إلي.. إلى أف قاؿ 

ذلك من أدلة أكثر من أف تحصى، والمكافأة على ذلك الزمة معتبرة في الشرع والعقل، وقد 
تقدـ بياف ذلك غير مرة ولو بالثناء والشكر إذا لم يجد، وكتماف المعروؼ كفراف لما أخرج أبو 

أيوب األنصاري قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو طالب أيضاً في أماليو من طريق أبي 
اتخذ عنده فلم يجد لو جزاء إال الثناء فقد شكره ،  -يعني معروفاً -وسلم: ))من أبلى ببلء 

ومن كتمو فقد كفره، ومن تحلى بباطل فهو كبلب  ثوبي زور(( انتهى. إلى غير ذلك من أدلة 
لكل خير كيف كاف، ولمن كاف قوالً كاف أو  أكثر من أف تحصى، وتقدـ أف المعروؼ شامل

فعبلً وسواء كاف حقيراً أو جليبلً قليبًل أو كثيراً ومن لم يجد أف يكافئ فالثناء والشكر ومن كتمو 
 فقد كفر.

ودؿ مفهـو قولو: وأىل المعروؼ.. إلى آخره، أف أىل المنكر في الدنيا ىم أىل المنكر في 
المؤمنين علي فيما ذكره السيد صاـر الدين في حاشيتو على  اآلخرة، وقد جاء منطوقاً عن أمير

المجموع بإسناده إلى علي عليو السبلـ أنو قاؿ: أىل المعروؼ في الدنيا ىم أىل المعروؼ في 
 اآلخرة، وأىل المنكر في الدنيا ىم أىل المنكر في اآلخرة.. انتهى.

هلل جزاء معروفو في اآلخرة، وقيل: أراد ولفظ النهاية: أي من بذؿ معروفو للناس في الدنيا آتاه ا
من بذؿ جاىو ألصحاب الجرائم التي ال تبلغ الحد فشفع فيهم شفعو اهلل عز وجل في أىل 

 التوحيد في اآلخرة.
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وروي عن ابن عباس في معناه قاؿ:))يأتي أصحاب المعروؼ في الدنيا فيغفر لهم بمعروفهم 
زادت سيئاتو على حسناتو فيغفر لو، ويدخل الجنة فيجتمع  وتبقى حسناتهم جامة فيعطونها لمن

 لو اإلحساف إلى الناس في الدنيا واآلخرة(( انتهى.



وقاؿ المطهر بن يحيى بن الحسين: وال يبعد أف يكوف المعنى أف من فعل المعروؼ في الدنيا 
 من فضلو يعني أنو يعطي الناس في الجنة مما أعطاه اهلل-إلى الناس يكوف كذلك في الجنة 

 الواسع، فيكوف فاعبلً للمعروؼ في اآلخرة.. انتهى.
قلت: وكبلـ ابن عباس وإف كاف أقرب األقواؿ إلى داللة الخبر لكن نصوص مفردات المعروؼ 
تؤيد كبلـ النهاية فيما أخرجو أبو طالب في أماليو من طريق عوؼ بن زيد الفارسي، قاؿ عبد اهلل 

اهلل عليو وآلو وسلم: ))من مشى في حاجة أخيو المسلم فبالغ  بن العباس: قاؿ رسوؿ اهلل صلى
 فيها قضيت أو لم تقض كتب لو عبادة ستين سنة((.

وأخرج أيضاً من طريق أبي سعيد الخدري عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ:))أيما 
على جوع أطعمو مسلم كسا عارياً ثوباً كساه اهلل من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسكيناً 

(( انتهى.  اهلل من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلماً على ظمأ سقاه اهلل من الرحيق المختـو
وذكره في بلوغ المراـ، ورواه أبو داود، وفي إسناده لين، وقد بينو في مختصر السنن للمنذري 

و غير واحد، أف في إسناده خالد بن زيد بن عبد الرحمن المعروؼ بالدالني، وقد أثنى علي
 وتكلم عليو غير واحد، وفيو الحث على أنواع البر، والمعروؼ.. انتهى.

 تنبيو
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ظاىر حديث المجموع وشواىده أف زيادة الرزؽ وعمارة الديار حقيقة، وإلى ذلك ذىب جماعة 
 من العلماء، واحتجوا بظاىر األدلة المذكورة قالوا: واألصل في الكبلـ الحقيقة.

مهور أنها كناية عن البركة في الرزؽ والعمر بصرؼ عمره وما رزقو اهلل فيما ينفعو في وذىب الج
اآلخرة فقد انتفع برزقو، وعمره في الدنيا واآلخرة، وحمل الزيادة على الحقيقة معارض قولو 

[، وقولو تعالى: 34ؼ:تعالى: }فَِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم الَ َيْسَتْأِخُروَف َساَعًة َوالَ َيْستَػْقِدُموَف {]األعرا
ْرنَا {]الواقعة:32}َنْحُن َقَسْمَنا {]الزخرؼ: [، ولما تقدـ في الحديث الخام  60[ }َنْحُن َقدَّ

 من ىذا أف رزؽ كل أحد مقدر معلـو قيل: وجوده.
 قاؿ الحافظ ابن حجر في فتح الباري: والجمع بينهما من وجهين:

العمر بسبب التوفيق في الطاعة وعمارة وقتو بما أحدىما: أف ىذه الزيادة كناية عن البركة في 
ينفعو في اآلخرة وصيانتو عن تضييعو في غير ذلك، ومثل ىذا ما جاء أف النبي صلى اهلل عليو 
وآلو وسلم عن تقاصر أعمار أمتو بالنسبة ألعمار من مضى من األمم فأعطاه ليلة القدر إلى أف 

اعة، والصيانة عن المعصية فيبقى بعده الذكر قاؿ: إف صلة الرحم تكوف سبباً للتوفيق للط



الجميل فكأنو لم يمت، ومن جملة ما يحصل لو من التوفيق العلم الذي ينتفع بو من بعده، 
 والصدقة الجارية عليو، والسلف الصالح.
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وثانيهما: أف الزيادة على حقيقتها، وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر، وبالرزؽ، 
لذي في اآلية بالنسبة إلى علم اهلل كأف يقاؿ للملك مثبًل: إف عمر فبلف مائة مثبًل، وزيد كذا وا

إف وصل وستوف إف قطعها، وقد سبق في علم اهلل أنو يصل رحمو أو يقطع، ومثل ذلك في بر 
الوالدين، وفيما ذركنا بعده فالذي في علم اهلل ال يتقدـ وال يتأخر والذي في علم الملك ىو 

لذي يمكن فيو الزيادة والنقص، وإليو اإلشارة بقولو تعالى: }َيْمُحو اللَُّو َما َيَشاُء َويُػْثِبُت َوِعْنَدُه ا
ُـّ اْلِكَتاِب{]الرعد: [ فالمحو واإلثبات بالنسبة لما في علم الملك، وما في أـ الكتاب ىو 39ُأ

، ويقاؿ لؤلوؿ الذي في علم اهلل تعالى فبل يجوز فيو ]الزيادة[ البتة، ويقاؿ  لو القضاء المبـر
 القضاء المعلق.

والوجو األوؿ: أليق إلى أف قاؿ في االحتجاج لؤلوؿ بما في رواية أبي ىريرة وأن  فإف األثر ما 
 يتبع الشيء فإذا أخر حسن أف يحمل على الذكر الحسن بعده.

أف يكوف المعنى  قاؿ الطبيبي: الوجو األوؿ أظهر وإليو يشير كبلـ صاحب الفائق قاؿ: ويجوز
أف اهلل يبقي ]أثر[ واصل الرحم في الدنيا طويبلً فبل يضمحل سريعاً كما يضمحل أثر قاطع 

 الرحم، ولما أنشد أبو تماـ قولو في بعض المراثي:
 توفيت اآلماؿ بعد محمد

 
 وأصبح في شغل عن السفر السفر

 
 قاؿ لو أبو دلف: لم يمت من قيل فيو ىذا الشعر.
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ىذه المادة قوؿ الخليل صلوات اهلل عليو وعلى نبينا صلى اهلل عليو وآلو وسلم: }َواْجَعْل ومن 
[، وقد روي في تفسيره وجو ثالث فأخرج الطبراني 84ِلي ِلَساَف ِصْدٍؽ ِفي اآلِخرِيَن {]الشعراء:

م في الصغير بسند ضعيف عن أبي الدرداء قاؿ: ذكر عند رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسل



من وصل رحمو أنسئ لو في أجلو، فقاؿ: إنو لي  زيادة في عمره قاؿ تعالى: }فَِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم 
[ اآلية ، ولكن الرجل يكوف لو الذرية الصالحة يدعوف لو من بعده، ولو في 34...{]األعراؼ:

ا ، وإنما الكبير من حديث أبي مشجعة الجهبني يرفعو: ))إف اهلل ال يؤخر نفساً إذا جاء أجله
 زيادة العمر ذرية صالحة(( الحديث.

وجـز ابن فورؾ بأف المراد بزيادة العمر نفي اآلفات عن صاحب البر في فهمو وعقلو، وقاؿ 
غيره في أعم من ذلك، وفي وجوه البركة في رزقو وعلمو، والبن القيم في كتاب الداء والدواء  

لبو مقببًل على اهلل ذاكراً لو مطيعاً غير عاص كبلـ يقتضي بأف مدة حياة العبد وعمره مهما كاف ق
فهذه ىي عمره، ومتى أعرض القلب عن اهلل تعالى، واشتغل بالمعاصي ضاعت عليو أياـ حياة 
عمره فعلى ىذا أنو ينسأ لو في أجلو أي يعمر اهلل قلبو بذكره وأوقاتو بطاعتو وىكذا في رزقو.. 

 انتهى ملخصاً.
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حق الولد على أبويو أف يحسنا اسمو وأدبو لما أخرج أبو طالب في أسنى ويتعلق بصدر الخبر 
المطالب بإسناده إلى ابن عباس أنهم قالوا: يا رسوؿ اهلل قد علمنا ما حق الوالد على الولد، 
فما حق الولد علىالوالد؟ قاؿ: ))أف يحسن اسمو ويحسن أدبو (( انتهى، واألدلة في الباب  

 الكبلـ في الحديث الثامن من ىذا إف شاء اهلل تعالى. كثيرة جداً وسيأتي تماـ
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 ]السبعة الذين يظلهم اهلل في ظلو[
ـُ قَاَؿ: َسِمْعُت َرُسْوَؿ اللَّ  ِه، َعْن َعِليٍّ َعَلْيِهُم السَّبَل ، َعْن َأبِيِو، َعْن َجدّْ ثَِني زَْيُد ْبُن َعِليٍّ ِو صلى َحدَّ

َعٌة َتْحَت ِظلّْ اْلَعْرِش يَػْوـَ الَ ِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّو : َشابّّ َنَشأَ ِفْي ِعَباَدِة اهلل عليو وآلو وسلم يَػُقْوُؿ: ) )َسبػْ
 اللَِّو َعزَّ َوَجلَّ، َورَُجٌل َدَعْتُو اْمَرَأٌة َذاَت َحَسٍب َوَجَماٍؿ ِإَلى نَػْفِسَها فَػَقاَؿ ِإنّْي َأَخاُؼ اللََّو َربَّ 

ْن بَػْيِتِو فََأْسَبَغ الطَُّهْوَر ُثمَّ قاـ ِإَلى بَػْيٍت ِمْن بُػيُػْوِت اللَِّو لِيَػْقِضَي َفرِْيَضَة اللَِّو اْلَعاَلِمْيَن، َورَُجٌل َخَرَج مِ 
َنُو َوبَػْيَن َذِلَك، َورَُجٌل َخَرَج َحاجِّا َأْو ُمْعَتِمًرا ِإَلى بَػْيِت اللَِّو، َورَُجٌل َخَرَج ُمجَ  اِىداً فَػَهَلَك ِفْيَما بَػيػْ

اللَِّو، َورَُجٌل َخَرَج َضارِباً ِفْي اأَلْرِض َيْطُلُب ِمْن َفْضِل اللَِّو َيُكفُّ ِبِو نَػْفَسُو َويَػُعْوُد ِبِو َعَلى  ِفْي َسِبْيلِ 
ـَ ِإَلى بَػْيٍت  ـَ ِفْي َجْوِؼ اللَّْيِل بَػْعَدَما َىَدَأِت كل َعْين فََأْسَبَغ الطَُّهْوَر، ُثمَّ قَا ِمْن ِعَياِلِو، َورَُجٌل قَا

َنُو َوبَػْيَن َذِلَك((.بُػيػُ   ْوِت اللَِّو َعزَّ َوَجلَّ فَػَهَلَك ِفْيَما بَػيػْ
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السيوطي في جمع الجوامع في حرؼ السين ما لفظو: ))سبعة يظلهم اهلل في ظل عرشو يـو ال 
ظل إال ظلو : إماـ عادؿ، وشاب نشأ في عبادة اهلل، ورجل قلبو معلق بالمساجد، ورجبلف تحابا 

اجتمعا عليو وتفرقا عليو، ورجل دعتو امرأة ذات منصب وجماؿ فقاؿ إني أخاؼ اهلل  في اهلل
رب العالمين، ورجل تصدؽ بصدقة فأخفاىا حتى ال تعلم شمالو ما تنفقو يمينو، ورجل ذكر اهلل 

 خالياً ففاضت عيناه(( .
، وقاؿ: أحمد في المسند، والبخاري ومسلم والنسائي وابن حباف عن أبي ىريرة، والترمذي

 حسن صحيح عن أبي ىريرة، وعن أبي سعيد، ومسلم عن أبي سعيد، وأبي ىريرة معاً.. انتهى.
قلت: وأخرجو البيهقي وعزاه إلى الصحيحين، وقاؿ: رواه البخاري عن بنداد بن مسلم عن 

 محمد بن المثنى وسائر الرواة قالوا فيو: ال تعلم شمالو ما تنفق يمينو.
وحدثني مالك، عن حبيب بن عبد الرحمن األنصاري، عن حفص بن وفي موطأ مالك بلفظ: 

عاصم، عن أبي سعيد الخدري، أو عن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم: ))سبعة يظلهم اهلل في ظلو يـو ال ظل إال ظلو : إماـ عادؿ، وشاب نشأ في عبادة اهلل 

خرج منو حتى يعود إليو، ورجبلف تحابا في اهلل اجتمعا عز وجل، ورجل قلبو معلق بالمسجد إذا 
على ذلك، وتفرقا عليو، ورجل ذكر اهلل خالياً ففاضت عيناه، ورجل دعتو ذات حسب وجماؿ 
 فقاؿ: إني أخاؼ اهلل، ورجل تصدؽ بصدقة فأخفاىا حتى ال تعلم شمالو ما تنفق يمينو(( انتهى.

 فضائل األعماؿ وأعمها وأصحها. انتهى. قاؿ ابن عبد البر: ىذا أحسن حديث يروى في
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وذكره بلفظو في بلوغ المراـ، وقاؿ: متفق عليو إال أف أولو بلفظ: ))سبعة يظلهم اهلل في ظل 
 يـو ال ظل إال ظلو ..(( إلى آخره.

ورواه السيوطي في الجامع الصغير بلفظو بزيادة بعد قولو في المساجد: ))إذا خرج منو حتى 
و (( ، ونسبو إلىمن سلف ذكره، قاؿ: والحديث صحيح، وفيو: ))سبعة في ظل العرش يعود إلي

يـو ال ظل إال ظلو : رجل ذكر اهلل ففاضت عيناه، ورجل ال يحب عبداً إال هلل، ورجل قلبو معلق 
بالمساجد من شدة حبو إياىا، ورجل يعطى الصدقة بيمينو فيكاد يخفيها عن شمالو، وإماـ 

ورجل عرضت عليو امرأة نفسها ذات منصب وجماؿ فتركها لجبلؿ اهلل، مقصد في رعيتو، 
ورجل كاف في سرية مع قـو فلقوا العدو فانكشفوا فحمى آثارىم حتى نجا ونجوا أو 



 استشهد((.
ابن زنجويو عن الحسن مرسبًل، وابن عساكر عن أبي ىريرة: ))سبعة يظلهم اهلل تحت ظل عرشو 

معلق بالمساجد، ورجل دعتو امرأة ذات منصب فقاؿ: إني  يـو ال ظل إال ظلو : رجل قلبو
أخاؼ اهلل، ورجبلف تحابا في اهلل، ورجل غض عينو عن محاـر اهلل، وعين حرست في سبيل 
اهلل، وعين بكت من خشية اهلل((. البيهقي في األسماء عن أبي ىريرة، والحديث حسن، قالو 

 السيوطي.
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مطالب: وبو قاؿ: أخبرنا أبو عبد اهلل أحمد بن محمد البغدادي، وأخرج أبو طالب في تيسير ال
قاؿ: أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن إسحاؽ الكوفي، قاؿ: حدثنا علي بن محمد النخعي، 
قاؿ: حدثنا سليماف بن إبراىيم المحاربي، قاؿ: حدثنا نصر بن مزاحم المنقري، قاؿ: حدثنا 

حدثنا أبوخالد الواسطي، قاؿ: حدثني اإلماـ أبو الحسين زيد  إبراىيم بن الزبرقاف التيمي، قاؿ:
بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليهم السبلـ، قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
وآلو وسلم، يقوؿ: ))سبعة تحت ظل العرش يـو ال ظل إال ظلو ...(( إلى آخر حديث األصل 

 اف بلفظو، مرفوعاً.بلفظو، وأخرجو سعيد بن منصور من حديث سلم
والحديث يدؿ على امتياز أصحاب الخصاؿ المذكورة بظل العرش يـو ال ظل إال ظلو، وعلى 
تفضيل بعض األعماؿ على بعض، وعلى الترغيب في ىذه السبع الخصاؿ الحميدة المقتضية 
لظل العرش، وقد تضمن الحديث على فضيلة عظيمة لهذه األعماؿ، وىي اإلظبلؿ في الموقف 

 ت ظل عرشو عز وجل، نسأؿ اهلل أف يجعلنا ممن تفضل عليو بها، إنو ذو الفضل العظيم.تح
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وىذا الخبر ذكره اإلماـ عليو السبلـ في ىذا الموضع مجموعاً، وفيما تقدـ من المجموع 
مقطعاً ذكر الثالث والسابع في باب فضل الصبلة في جماعة في كتاب الصبلة وذكر الرابع في 

وذكر السادس في باب البيوع، وفضل الكسب من الحبلؿ، وذكر الثاني في النكاح الحج، 
واستوفى المؤلف رضي اهلل عنو الكبلـ على كل منها في موضعو مع ذكر شواىدىا بما أغنى 

عن اإلعادة، وذكر أيضاً على الثالث والسابع بلفظ: ولم أجد شاىداً على تقييد الجزاء المذكور 
ين، وذكر المؤلف أيضاً بياف األدلة على ما امتاز بو األوؿ من الفضيلة في  بالهبلؾ في الموضع



 كتاب الصبلة، وعلى الخام  في باب فضل الجهاد في كتاب السير بما أغنى عن اإلعادة.
 )والظل( في ىذا الحديث يراد بو الرحمة.

 ف.وقاؿ القاضي عياض: إضافة الظل إلى اهلل إضافة ملك، وقاؿ غيره: إضافة تشري
وقاؿ ابن األنباري وعيسى بن دينار: المراد بظلو كرامتو وحمايتو، وزاد ابن األنباري: والكنف 

 الكف من المكاره في ذلك الموقف، ولي  المراد ظل الشم .
وقاؿ النووي وقد يراد بو ظل الجنة وىو نعيمها، والسكوف فيها كما قاؿ تعالى: }َوُنْدِخُلُهْم ِظبلِّ 

 [.57ء:ظَِليبلً {]النسا
قاؿ النووي: وىو قوؿ الجمهور والمراد ظل عرشو للتصريح بو في كثير من األحاديث وألف 
المراد وقوع ذلك في الموقف، وبو جـز القرطبي ورجحو ابن حجر، ووىَّن قوؿ من قاؿ المراد 
ظل طوبى أو ظل الجنة؛ ألف ظلها إنما يحصل بعد االستقرار في الجنة ثم إنو مشترؾ لجميع 

دخلها، والسياؽ يدؿ على امتياز أصحاب الخصاؿ المذكورة، قاؿ: فرجح أف المراد ظل من ي
 العرش.
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قاؿ القاضي عياض: وما قالو ابن األنباري معلـو في اللساف يقاؿ فبلف في ظل فبلف أي مكاف  
 كنفو وحمايتو قاؿ: وىو أولى األقواؿ وبو جـز القرطبي وآخروف ويكوف إضافة تشريف وإال

 فالشم  وسائر العالم تحت العرش، وفي ظلو، انتهى.
وابن األثير حمل ظل العرش على ظل رحمتو قاؿ: وقد يكنى بالظل عن الكنف والناحية.. 

 انتهى.
 وقيل: الظل ىنا مجاز عن الرحمة أي رحمة اهلل يـو ال رحمة إال رحمتو.

النار. انتهى، وكبلـ الجمهور وفي فتح الباري: أي لطف بو لطفاً يقربو من الجنة ويبعده من 
أظهر لمنطوؽ صرائح األدلة بذلك، وفيو داللة على ثبوت العرش، وبو جـز القرطبي وأئمة أىل 

البيت والجمهور، وأنو جسم إذ ال يتحقق الظل إال لما كاف جسماً، ويؤيده قولو تعالى: 
[ وإلى ذلك ذىب أئمة أىل البيت 17لحاقة:}َوَيْحِمُل َعْرَش رَبَّْك فَػْوقَػُهْم يَػْوَمِئٍذ َثَمانَِيٌة {]ا

وجمهور المفسرين وأئمة الحديث وغيرىم جعلوه مجازاً عبارة عن الملك ولي  لهم حجة، 
واآلية تحجهم ومنطوؽ األدلة كتاباً وسنة، في البخاري وغيره ناطقة بجسمية العرش ولي  في 

لجسمية للسماوات واألرض وجوؼ إثباتو محذور شرعاً وال عقبًل كما أنو ال محذور في إثبات ا



 الليل وسطو، والهدوء السكوف عن الحركات وىو كناية عن وقوع النـو .
 قاؿ في التوشيح: ال مفهـو للرجاؿ في ىذا الحديث فالنساء كذلك.
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قاؿ في شرح بهجة المحافل قلت: لكن بالنسبة إلى تعلق القلب بالمسجد يكوف المراد 
بيتها ألف صبلتها فيو أفضل من المسجد فهو إليها كالمسجد بالنسبة إلى بالنسبة إليها مسجد 

 الرجل، وكذلك يقاؿ: وامرأة دعاىا رجل ذو منصب وجماؿ فقالت: إني أخاؼ اهلل، انتهى.
ومفهـو العدد ال يقصد بو الحصر، فبل عبرة بو عند من يقوؿ بو، ومن ال لورود خصاؿ تقتضي 

ي والحافظ ابن حجر والبدر األمير في سبل السبلـ وغيرىم، الظل كما ذكره السيوطي والنوو 
منها ما ذكرنا في الشواىد مع حديث األصل ستة عشر خصلة لستة عشر رجبًل كلها تقتضي 
الظل لمن يصف بها، وأوصلها ابن حجر في الفتح إلىثمانية وعشرين خصلة، وزاد الحافظ 

بأسانيدىا في كتاب يسمى تمهيد الفرش في السيوطي حتى أبلغها إلى سبعين وأفردىا بالتأليف 
الخصاؿ المؤيدة لظل العرش ثم لخصو في مختصر سماه بزوغ الهبلؿ في الخصاؿ المقتضية 

 للظبلؿ.
قاؿ في التخريج: وقد رأيت مؤلفاً لعلو للحافظ السيوطي في ىذا الحديث جمع فيو ألفاظو، 

لم يقتض لي النقل منو، ولعل فيو وفيها اختبلؼ رأيتو بمكة المشرفة في ضمن كتاب آخر، و 
نحو حديث المجموع انتهى، والبحث عنو إلى اآلف ويسمى ))اهلل بوجوده(( وقد نظم السبعة 

 اإلماـ أبو شامة فقاؿ:
 وقاؿ ]النبي[ المصطفى إف سبعة

 
 يظلهم اهلل العظيم بظلو

 
 محب عفيف ناشئ متصدؽ

 
 وباؾ مصل واإلماـ بعدلو

 
وقع في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر مرفوعاً من أنظر قاؿ الحافظ بن حجر: وقد 

 معسراً أو وضع لو أظلو اهلل يـو ال ظل إال ظلو.. انتهى.
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قلت: وقد ذكر اإلماـ ذلك في باب اإلقالة في البيع، وذكره المؤلف ىنالك من الدر المنثور، 
 أبي بن كعب بن عجرة. وأخرجو أحمد وعبد بن حميد في مسنده ومسلم وابن ماجة من طريق

قاؿ الحافظ بن حجر: وىاتاف الخصلتاف غير السبعة المذكورة فدؿ على أف العدد المذكور ال 
مفهـو لو، قاؿ: وقد ألقيت ىذه المسألة على العالم شم  الدين الهروي لما قدـ القاىرة 
نو شيئاً، واّدعى أنو يحفظ صحيح مسلم، فسألتو بحضر الملك المؤيد عن ىذا فما استحضر م
 قاؿ: ثم تتبعت بعد ذلك األحاديث الواردة في مثل ذلك فزادت على عشر خصاؿ.

قاؿ: وقد انتقيت منها سبعة وردت بأسانيد جياد، ونظمتها في بيتين مذيبلً على بيتي أبي شامة 
 وىما:

 وزد سبعة أظبلؿ غاز وعونو
 

 وإنظار ذي عسر وتخفيف حملو
 

 وحامي غزاة حين ولَّوا وعوف ذي
 

 غرامة حق مع مكاتب أىلو
 

قاؿ: ثم تتبعت فجمعت سبعة أخرى، ثم سبعة أخرى، ولكن أحاديثها ضعيفة، ونظمت ذلك 
 فقلت:

 وزد مع ضعف سبعتين أعانو
 

 ال فرؽ مع أخذ لحق وبذلو
 

 وكره وضوء ثم مشي لمسجد
 

 وتحسين خلق ثم مطعم فضلو
 

 وكافل ذي يتم وأرملة وىت



 
 وتاجر صدؽ في المقاؿ وفعلو

 
 وحزف وتصبير ونصح ورأفة

 
 تربع بها السبعات من فيض فضلو

 
 انتهى.

وفي )تنوير الحوالك شرح موطأ اإلماـ مالك( لجبلؿ الدين عبد الرحمن السيوطي بعد ذكره 
 لبلبيات المذكورة لمن ذكر بلفظ:

 قلت: وقد تتبعت فوجدت سبعة، ثم سبعة، ثم سبعة، وقد نظمتها فقلت:
 وعونووزد مع ضعف من يضيف 

 
 أليتامها ثم القريب بوصلو

 
 وعلم بأف اهلل معو وحبو
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 إلجبللو والجوع من أىل جيلو
 

 وزىد وتفريح وغض وقوة
 

 صبلة على الهادي وإحياء فعلو
 

 وترؾ الربا مع رشوة الحكم والزنا
 

 وطفل وراعي الشم  ذكراً وظلو
 



 وصـو وتشييع لميت عبادة
 

 لوفسبع بها السبعات يا زين أى
 

 ثم تتبعت فوجدت سبعة ثم سبعة، وقد نظمتها، فقلت:
 وزد سبعتين الحب هلل بالغاً 

 
 وتطهير قلب والغضوب ألجلو

 
 وحب عليٍّ ثم ذكر أتى بو

 
 وأمر ونهي والدعاء لسبلو

 
 ومن أوؿ األنعاـ يقرأ غداتو

 
 ومستغفر األسحار بأطيب فعلو

 
 وبر وترؾ الَنمَّ والحسد الذي

 
 ر لجامع شملويشين الفتى فاشك

 
 ثم تتبعت فوجدت سبعة أخرى تتمة سبعين، وقد نظمتها، فقلت:

 وزد سبعة قاضي حوائج خلقو
 

 وعبد تقي والشهيد بقتلو
 

 وأـ وتعليم األذاف وىجرة
 

 فتمت لها السبعوف من فيض فضلو
 



 انتهى.
رنا أنهم وسيأتي إف شاء اهلل تعالى في أحاديث المجموع حديث المتحابين في اهلل مما قد ذك

ممن يظلهم اهلل تحت عرشو، وتقدـ في باب العتاقة، والمكاتب حديث سهل بن حنيف، قاؿ: 
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من أعاف مجاىداً في سبيل اهلل ومكاتباً أظلو اهلل 

 يـو ال ظل إال ظلو (( ، رواه أحمد.
الخصاؿ بأسانيدىا في كتاب يسمى  قاؿ السيوطي: وقد جمعت األحاديث الواردة في ىذه

)تمهيد الفرش في الخصاؿ المؤدية لظل العرش( ثم لخصتو في مختصر يسمى )بزوغ الهبلؿ 
 في الخصاؿ الموجبة للظبلؿ(. انتهى إلى آخره.
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والمؤمل من اهلل تعالى بمنو وفضلو الظفر بالمختصر المذكور، ويالها من حسرة وندامة على من 
 نشره، وىكذا غيره مما لم يظفر إال باسمو فإنا هلل وإنا إليو راجعوف.سلف لعدـ 

قولو: ))شاب نشأ في عبادة اهلل(( أي ابتداء عمره فيها فلم تكن لو صبوة، وخصو لكونو مظنة 
 الشهوة.

قاؿ العلقمي: وفي رواية: ))نشأ بعبادة اهلل تعالى(( كما في مسلم وغيره، وكذا في األصوؿ 
للمصاحبة أي متلبساً بها أو مصاحباً لها، وكذا الشابَُّة إذا نشأت لعبادة اهلل أي بالباء ، وىي 

 نشأت متلبسة بالعبادة أو مصاحبة لها، قالو النووي.
قاؿ القرطبي: ويحتمل أف يكوف بمعنى في كما في غير مسلم كما وردت في بمعنى الباء في 

[ زاد الجوزي حتى توفي على 210اْلَغَماـِ {]البقرة: قولو تعالى: }يَْأتِيَػُهُم اللَُّو ِفي ظَُلٍل ِمنَ 
 ذلك، وفي حديث سلماف حتى أفنى شبابو ونشاطو في عبادة اهلل.. انتهى.

قلت: إنما كاف الشاب المتصف بذلك في ظل اهلل ألنو في الدنيا استتر بظل التقوى عن حر 
تر في اآلخرة عن شدائد الشهوات الهائلة أياـ الشباب الحاملة على جمل من المعاصي فاست

يـو القيامة وأىوالو بظل اهلل يـو ال ظل إال ظلو، وىذا من باب الجزاء من جن  الفعل، واهلل 
 أعلم.
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 ]الحث على تنظيف المساجد[
ـُ قَاَؿ: َكانَ  ِه، َعْن َعِليٍّ َعَلْيِهُم السَّبَل ، َعْن َأبِيِو، َعْن َجدّْ ثَِني زَْيُد ْبُن َعِليٍّ ْت َجارِيٌَة ُخبَلِسَيٌة َحدَّ

َها َرُسْوُؿ اللَِّو صلى اهلل  تَػْلَتِقُط اأَلَذى ِمْن َمْسِجِد َرُسْوِؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وآلو وسلم َفَسَأَؿ َعنػْ
ا ِفْي اْلَجنَِّة عليو وآلو وسلم فَػَقاُلوا: تُػُوفػَّْيْت، ُثمَّ قَاَؿ ِلَذِلَك: ))رََأْيُت َلَها الَِّذي رََأْيُت ، رََأْيُت َكأَنَّه

تَػْلَتِقُط َلها ِمْن َثَمِرَىا((، ُثمَّ قَاَؿ َرُسْوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))َمْن َأْدَخَل َأًذى ِفْي 
 َمْسِجٍد َكاَف لو َسيَّْئًة َوالسَّيَّْئُة َواِحَدة ، َوَمْن َأْخَرَج َأًذى ِمَن َمْسِجِد َكاَف ذلك َحَسَنٌة، َواْلَحَسَنةُ 

 ِبَعْشِر َأْمثَاِلَها،((.
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أخرج أبو طالب في أماليو ما لفظو: وبو قاؿ: حدثنا أبو عبد اهلل أحمد بن محمد البغدادي، 
قاؿ: حدثنا أبو القاسم عبد العزيز بن إسحاؽ الكوفي، قاؿ: حدثنا علي بن محمد النخعي، 

ن مزاحم المنقري، قاؿ: حدثني قاؿ: حدثنا سليماف بن إبراىيم المحاربي، قاؿ: حدثنا نصر ب
إبراىيم بن الزبرقاف التيمي عن أبي خالد الواسطي، قاؿ: حدثنا اإلماـ أبو الحسين زيد بن علي، 
عن أبيو عن جده، عن علي عليو السبلـ، قاؿ: كانت جارية خبلسية تلتقط األذى من مسجد 

عليو وآلو وسلم، فسأؿ عنها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ففقدىا رسوؿ اهلل صلى اهلل 
رسوؿ اهلل فقالوا: توفيت، ثم قاؿ لذلك ))رأيت لها الذي رأيت كأنها في الجنة تلتقط من 

ثمرىا((، ثم قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من أدخل أذى في مسجد كاف لو سيئة والسيئة 
 .انتهى.واحدة ، ومن أخرج أذى من مسجد كاف ذلك حسنة والحسنة بعشر أمثالها،((

ويشهد لصدره ما أخرجو أبو داود بلفظ: حدثنا سليماف بن حرب، ومسدد قاال: حدثنا حماد 
عن ثابت عن أبي رافع، عن أبي ىريرة: أف امرأة سوداء أو رجبلً كاف يقم المسجد ففقده النبي 

دلوني  -قاؿ-صلى اهلل عليو وآلو وسلم فسأؿ عنو، فقيل: مات؟ فقاؿ: ))أال آذنتموني بو 
 لى قبره فدلوه فصلى عليو(( .ع

أي: تكنسو ويطهره من القمامة، وىو  -بفتح الياء وضم القاؼ وتشديد الميم-قولو: يقم 
 المراد بقولو في الخبر تلتقط األذى.
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وأخرجو البخاري في باب كن  المسجد، حدثنا سليماف بن حرب، قاؿ: حدثنا حماد بن زيد 
ي ىريرة أف رجبلً أسود أو امرأة سوداء كاف يقم المسجد، فمات عن ثابت، عن أبي رافع، عن أب

فسأؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم عنو، فقالوا: مات، قاؿ: ))أفبل كنتم آذنتموني دلوني 
 على قبره، أو قاؿ: قبرىا، فأتى قبره فصلى عليو(( .

ناد فقاؿ أحمد بن وأخرجو ابن ماجة بلفظو سنداً ومتناً إال سليماف بن حرب في صدر اإلس
عبده وثابت ىو البناني وأبو رافع ىو الصائغ تابعي كبير، قالو الحافظ ابن حجر، قاؿ: ووىم 
بعض الشراح فقاؿ: إنو أبو رافع الصحابي، وقاؿ ىو من رواية صحابي عن صحابي، ولي  كما 

ي داود وابن قاؿ، فإف ثابتاً البناني لم يدرؾ أبا رافع الصحابي والشك في خبر البخاري وأب
ماجة من ثابت؛ ألنو رواه عن جماعة ىكذا، أو عن أبي رافع ورواية المجموع بغير شك 

ويؤيدىا، رواية البخاري بلفظ إسناده األوؿ، ولفظ متنو إال سليماف بن حرب في صدر السند، 
عبد  فقاؿ: حدثنا أحمد بن واقد قاؿ: وال أراه إال امرأة، ورواه ابن خزيمة من طريق العبلء بن

الرحمن عن أبيو عن أبي ىريرة، فقاؿ: امرأة سوداء ولم يشك، ورواه البيهقي بإسناد حسن من 
حديث أبي بريدة عن أبيو فسماىا أـ محجن ووقع ذكرىا في حديث حماد بن أبي زيد عن 

 ثابت عن أن ، وذكرىا ابن حباف في الصحابة فسقط الشك في رواية من ذكرنا.
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ن أبي كامل الجحدري عن حماد بإسناد بريدة، وأخرجو أبو الشيخ األصبهاني وأخرجو مسلم ع
عن عبيد بن مرزوؽ قاؿ: كانت امرأة بالمدينة تقم المسجد فماتت فلم يعلم بها النبي صلى اهلل 

عليو وآلو وسلم فمر على قبرىا فقاؿ: ما ىذا القبر فقالوا: أـ محجن التي كانت تقم 
 المسجد.. الحديث.

ابن ماجة: حدثنا أبو كريب، )ثنا( سعيد بن شرحبيل عن ابن لهيعة عن عبيد اهلل بن وأخرج 
المغيرة عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد، قاؿ: كانت سوداء تقم المسجد فتوفيت ليبًل فلما 
أصبح رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أخبر بموتها فقاؿ: ))أال آذنتموني بها (( فخرج 

 ى قبرىا فكبر عليها والناس من خلفو، ودعا لها، ثم انصرؼ .بأصحابو فوقف عل
 وذكره في مجمع الزوائد من حديث أبي سعيد قاؿ: وفي إسناده ابن لهيعة وىو ضعيف.

ويشهد لقولو: من أخرج أذى إلى آخره ما أخرجو ابن ماجة في سننو حدثنا ىشاـ بن عمار، 
( محمد بن صالح المدني، حدثنا مسلم بن )ثنا( عبد الرحمن بن سليماف بن أبي الجوف، )ثنا



أبي مريم، عن أبي سعيد الخدري، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من أخرج 
 أذى من المسجد بنى اهلل لو بيتاً في الجنة ((.
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يم لم وذكره في الزوائد قاؿ: وفي إسناده انقطاع ولين فإف فيو مسلم بن يسار، وىو ابن أبي مر 
يسمع من أبي سعيد ومحمد بن صالح فيو لين، وأخرجو السيوطي في جمع الجوامع بلفظو من 
طريق أبي سعيد، ذكره في التخريج، وكذا فيما أخرجو أبو داود في سننو، حدثنا عبد الوىاب 
ابن عبد الحكيم الخزاز، )ثنا( عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن 

بن عبد اهلل بن حنطب، عن أن  بن مالك، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو المطلب 
وسلم: ))عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد..(( الحديث إلى 

 غير ذلك مما سيأتي.
والحديث األوؿ يدؿ على الترغيب والفضل الجزيل في تنظيف المسجد بالكن  والتقاط 

 خرؽ والقذى والعيداف من المسجد.األذى من ال
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وذكره البخاري تعليقاً في صحيحو والتقاط األحجار والشوؾ وكلما يؤذي المصلي لشموؿ لفظ 
األذى لكل ذلك، ودؿ أيضاً على تقريره صلى اهلل عليو وآلو وسلم لما كانت عليو الخبلسية 

وعلى شرعية حسن عملها، وفضلو من التقاطها لؤلذى من مسجده صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
وعظم أجره بما بينو صلى اهلل عليو وآلو وسلم في رؤياه لها كأنها في الجنة تلتقط من ثمارىا، 
وكم بين االلتقاطين من الفرؽ العجيب الذي ال يقدر قدره غير اهلل، وفيو المقابلة بحسن 

لك أمره صلى اهلل عليو وآلو الجزاء، وىذا أصل أصيل لما قيل الجزاء من جن  الفعل، ويؤيد ذ
وسلم بتطييب المساجد وتطهيرىا كما في سنن ابن ماجة من حديث عائشة وقد تقدـ للمؤلف 
رضي اهلل عنو بعض الكبلـ على ذلك في كتاب الطهارة بما أغنى عن اإلعادة، ويدؿ المرفوع 

ويشهد لو من  على الترىيب من إدخاؿ األذى إلى المسجد، وأنو سيئة، وجزاء السيئة واحدة
َلَها {]األنعاـ: [ أي ال يضاعف لو 160الكتاب قولو تعالى: }َوَمْن َجاَء بِالسَّيَّْئِة َفبلَ ُيْجَزى ِإالَّ ِمثػْ

الجزاء كما يضاعف في الحسنة، وعلى الترغيب واإلرشاد بإخراج األذى من المسجد، وأف 
 شرة أمثالها.ذلك حسنة، وبين صلى اهلل عليو وآلو وسلم أف جزاء الحسنة بع
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[، ويدؿ أيضاً على 160ويؤيده قولو تعالى: }َمْن َجاَء بِاْلَحَسَنِة فَػَلُو َعْشُر َأْمَثاِلَها {]األنعاـ:
شرعية السؤاؿ عن من غاب، واإلخبار بعلو شأنو وحسن علمو وما ثبت لو من الخصاؿ 

ت بذلك السنة وثبت الحميدة، ذكرًا كاف أو أنثى، ولما في صريح الشواىد، وقد جاء
باالستقراء من شمائلو صلى اهلل عليو وآلو وسلم السؤاؿ عن من غاب عنو من أصحابو وتقدـ 
الكبلـ على ذلك في حديث للمسلم على المسلم ست خصاؿ، فراجعو، وعلىشرعية اإلخبار 
عليو بالرؤيا الصالحة، في الرجل الصالح أو المرأة الصالحة كما ثبت ذلك من ىديو صلى اهلل 

 وآلو وسلم أنو كاف يخبر أصحابو بكلما رآه، وكذلك الصحابة رضي اهلل عنهم.
ىي المولدة بين أبوين أسود وأبيض، ذكره  -بكسر الخاء المعجمة من أعلى-)والخبلسية(: 
 في القاموس.

وفي النهاية: الخل  السمر ومنو صبي خبلسي، إذا كاف بين أبيض وأسود، وما في المجموع ال 
ما في رواية البخاري، وأبي داود، وابن خزيمة، والبيهقي وغيرىم أف امرأة سوداء؛ ألف ما  ينافيو

في المجموع باعتبار كونها مولدة بين أبوين أسود وأبيض ولبياف كوف لونها أسمر أي مخلوط، 
وسائر الروايات باعتبار سواد لونها ولي  المراد أنو أسود فاحم بل الغالب عليو السواد، وقد 

قع ذكر اسمها خرقا كما في حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أن ، وذكرىا ابن حباف في و 
 الصحابة بذلك أي بكوف اسمها خرقا.
 وذكر ابن منده في الصحابة اسمها خرقا.

قاؿ ابن حباف: فإف كاف محفوظاً فهذا اسمها، وكنيتها: أـ محجن، وتقدـ في رواية البيهقي 
 دة عن أبيو، وكما في رواية أبي الشيخ األصبهاني.بإسناد حسن من حديث أبي بري
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وفي فتح الباري: أنها زيادة مدرجة في اإلسناد، وىي من مراسيل ثابت بين ذلك غير واحد من 
 أصحاب حماد بن زيد، وقد أوضحت ذلك بدالئلو في كتاب المدرج.
ا قاؿ أحمد بن عبدة، أو من قاؿ البيهقي: يغلب على الظن أف ىذه الزيادة من مراسيل ثابت كم

روايات ثابت عن أن  كما قاؿ ابن مندة، ووقع في مسند أبي داود الطيالسي عن حماد بن 
زيد، وأبي عامر الخراز، كبلىما عن ثابت بهذه الزيادة، ولعلها اشتهرت بكنيتها، ولم يذكر في 

وقد ثبت ذلك فيما األصل صبلة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وأصحابو على قبرىا، 



ذكرنا عند البخاري وأبي داود وابن خزيمة وابن ماجة كلهم من طريق أبي ىريرة، وىذه زيادة 
 مقبولة لثبوتها من عدؿ كما قرر في محلو، وقد أشار إلى ذلك المؤلف في كتاب الجنائز.
ا حسنة وىذا الخبر أصل عظيم في كن  المساجد وتنظيفها بالتقاط كل أذى فيها وإخراجو منه
والحسنة بعشر أمثالها، وإدخاؿ األذى إليها سيئة والسيئة واحدة، وعليو المدار في عمل 

 السلف، والخلف، في تنظيف المساجد.
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وىذه المرأة الخبلسية أوؿ من سن في اإلسبلـ تنظيف المسجد المدني بما دؿ عليو الخبر 
من السلف فمن بعدىم وببل ريب أنها تناؿ واستن بها في تنظيف المساجد بما ذكرنا من بعدىا 

أجرىا وأجر من عمل بها ال ينقص من أجورىم شيئاً، وعك  ذلك من سن سنة سيئة كمن 
أدخل أذى في المسجد أنو يناؿ وزره ووزر من عمل بو ال ينقص من أوزارىم شيئاً لما أخرجو 

ب، ثنا أبو عوانة، ثنا عبد ابن ماجة في سننو بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوار 
الملك بن عمير، عن المنذر بن جرير، عن أبيو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم: ))من سن سنة حسنة يعمل بها كاف لو أجرىا ومثل أجر من عمل بها ال ينقص من 

ة سيئة فعمل بها كاف عليو وزرىا ووزر من عمل بها ال ينقص من أجورىم شيئاً، ومن سن سن
أوزارىم شيئاً(( ، انتهى. وما في خبر األصل بلفظ فقالوا: توفيت يدؿ على أف الذين أجابوا 
على رسوؿ اهلل جماعة، ال يعارضو ما أخرجو البيهقي في سننو بإسناد حسن من حديث أبي 

بي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أبو بكر الصديق إلمكاف بريدة عن أبيو أف الذي أجاب على الن
الجمع بينهما أف أبا بكر أجاب أوالً وصدقو من كاف حاضراً معو، أو سكتوا تقريراً لما أجاب 
بو فنسب القوؿ إلى الجميع قولو: تلتقط األذى يشمل كلما ال يليق وجوده في المسجد، أوما 

 اؼ.في معناه كالقذى عند أبي داود، بفتح الق
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قاؿ الطبيبي: القذاة ىو ما يقع في العين من تراب أو طين أو وسخ والبد في الكبلـ من تقدير 
حذؼ مضاؼ أي أجر إخراج القذاة وسائر الشواىد بلفظ: تقم المسجد، والمراد بو: المسجد 
من المدني للتصريح بذلك في حديث المجموع، وغيره، وحكم سائر المساجد مثلو لما ذكرنا 
علة التنظيف إنها محل العبادة وتحضره المبلئكة فإف قيل: دؿ حديث األصل على التقاط 



األذى فمن أين يوجد كن  المسجد، والتقاط الخرؽ والعيداف وغير ذلك؟، فقد أجيب بأف 
 الخبر قد روي من طرؽ متعددة كما عرفت في الشواىد بذكر القمامة.

الرحمن عن أبيو عن أبي ىريرة فقالوا: كانت امرأة  وعند ابن خزيمة من طريق العبل بن عبد
سوداء تلتقط الخرؽ والعيداف من المسجد، وفي حديث بريدة عن أبيو، وفيو: كانت مولعة 
تلتقط القذى من المسجد، فأما الحصاة فهي مما تليق بالمسجد فليست بأذى، وقد ثبت 

 وسلم[ كاف بالحصا . باالستقراء أف فراش مسجد رسوؿ اهلل] صلى اهلل عليو وآلو
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وأخرج أبو داود حديث أبي ىريرة أف الحصاة تناشد الذي يخرجها من المسجد، ورواه الحافظ 
بإسناد جيد، وقد سئل الدارقطني عن ىذا الحديث فذكر أنو روى موقوفاً على أبي ىريرة، 

بلجتهاد فيو مسرح  وقاؿ: رفعو وىم من أبي بدر، والظاىر أف سبيلو سبيل المرفوع إذ لي  ل
كما قرر في محلو، وقولو: ومن أدخل أذى في المسجد.. إلى آخره، قد تقدـ، أف األذى 

يشمل كلما ال يليق وجوده في المسجد فمن أدخل من ذلك شيئاً إلى المسجد كاف سيئة أي 
ا، طريقة قبيحة ال يقتدى بها، وأطلق عليها لفظ السيئة باعتبار أنها السبب لثبوت وزر عامله

ومن أخرج ذلك من المسجد كاف حسنة أي طريقة حسنة يقتدى بها وأطلق عليها لفظ الحسنة 
ألنها السبب لثبوت أجر عاملها، والتمييز بين الحسنة والسيئة بموافقة أصوؿ الشريعة وعدمها 
وىذه الحسنة وما سيأتي في الحديث اآلتي، والذي بعده ىي أبلغ ما ذكر في أسباب دخوؿ 

يأتي في الحديث الثالث من ىذا بلفظ: ومن كانت لو حسنة دخل الجنة مع كبلـ الجنة، وس
 المحقق المقبلي في الجمع بين ىذه األدلة وبين ما سيأتي.

ويتعلق بهذه المسألة وجوب اجتناب المساجد ما لم تبن لو لما أخرجو من حديث واثلة بن 
وأبي أمامة ووائلة كلهم عن رسوؿ اهلل  األسقع، ورواه الطبراني في الكبير من حديث أبي الدرداء

صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))جنبوا مساجدكم صبيانكم ، ومجانينكم، وشراءكم، 
وبيعكم، وخصوماتكم، ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم، وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوابها 

 المطاىير، وجمروىا في الجمع(( .
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مساجد بغير العلم والقرآف لحديث ابن مسعود قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ومن ذلك الحديث في ال
صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))سيكوف في آخر الزماف قـو يكوف حديثهم في مساجدىم لي  هلل 
فيهم حاجة (( ، رواه ابن حباف في صحيحو، ويحـر إنشاد الضالة لحديث أبي ىريرة مرفوعاً 

فظ: ))من سمع رجبلً ينشد ضالة في المسجد فليقل ال عند مسلم وابن ماجة، وأبو داود بل
ردىا اهلل عليك ، فإف المساجد لم تبن لهذا إلى غير ذلك كما ىو مذكور في محلو واألدلة 

 أكثر من أف تحصى.
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 ]المؤمن مرآة المؤمن[
ِه، َعْن َعِليٍّ َعَليْ  ، َعْن َأبِيِو، َعْن َجدّْ ثَِني زَْيُد ْبُن َعِليٍّ ـُ قَاَؿ: قَاَؿ َرُسْوُؿ اللَِّو صلى اهلل َحدَّ ِهُم السَّبَل

ُو عليو وآلو وسلم: ))َمْن تَػَناَوَؿ ِمْن َوْجِو َأٍخ َلُو َأًذى َفَأرَاُه َكاَنْت َلُو َحَسَنَتاِف َوِإْف َلْم يُرِِه َكاَنْت لَ 
 َحَسَنٌة((.

عليو في حديث من بيض لو في التخريج والحديث مشهور بكتب األئمة، وقد تقدـ الكبلـ 
نسي يؤتى مرتين، ويشهد لصدره ما رواه السيوطي في الصغير بلفظ: ))إذا تناوؿ أحدكم من 
أخيو شيئاً فليره (( ، أخرجو أبو داود في مراسيلو عن ابن شهاب، والحديث مرسل قالو 

السيوطي، وأخرجو الدارقطني في األفراد عن ابن شهاب عن أن  مرفوعاً بلفظ: ))إذا نزع 
أحدكم من أخيو شيئاً فليره إياه (( قاؿ السيوطي: والحديث حسن، وللترمذي من حديث أبي 
ىريرة مرفوعاً بلفظ: ))إف أحدكم مرآة أخيو فإذا رأى بو فليمطو(( ، والحديث ضعيف قالو 
السيوطي إلى غير ذلك، وىذه الشواىد تدؿ على أف لحديث المجموع أصبل وىي وإف كاف 

رساؿ، والرفع ما قد عرفت فهي مع انضماـ بعضها إلى بعض تصير قوية فيها من الضعف واإل
صالحة لبلحتجاج بها، ومع حديث األصل ناىضة على االحتجاج بها، وما في حديث األصل 

 بقولو، كانت لو حسنتاف إلى آخره زياة، وىي من العدؿ مقبولو كما قرر في محلو.
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ؿ األذى من وجو أخيو وعلى استحباب إماطة ذلك فإف والحديث يدؿ على ثبوت الحسنة بتناو 
زاد أراه فحسنة أخرى، وقد تقدـ وسيأتي لفظ الحديث اآلتي: إف الحسنة بعشرة أمثالها، 

[، واألذى يشمل كلما ال 160ولقولو تعالى: }َمْن َجاَء بِاْلَحَسَنِة فَػَلُو َعْشُر َأْمثَاِلَها {]األنعاـ:



عليو أو ظهوره كالدـ، وأخويو، والمخاط، وغيرىا مما يتأذى منو  يليق بقاؤه بالوجو أو وقوعو
الغير أو صاحبو لو رآه، وسواء كاف األذى من اإلنساف أو من غيره، وقد تقدـ تعداد ما ىنا في 
حقوؽ المؤمنين فيما بينهم في حديث للمسلم على المسلم ست خصاؿ، وسواء كانت األخوة 

سب فبل ينبغي أف يرى في وجو أخيو أذى وال يزيلو أو يعلمو في الدين أـ في العشير أـ في الن
بذلك لما في ذلك من الخيانة، وعلى ذلك يحمل حديث المؤمن مرآة المؤمن عند أبي داود 
من طريق أبي ىريرة إذ معناه أف المرءآة تري اإلنساف مايخفى عليو من صورتو ليصلح ما يحتاج 

ة فيزيل ما فيو من األذى، أو يعلمو بذلك واهلل إلى إصبلحو فكذلك المؤمن للمؤف كالمرآ
 أعلم.
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 ]نظافة الحيواف[
ـُ قَاَؿ: رََأْيُت َرُسْوَؿ اللَّ  ِه، َعْن َعِليٍّ َعَلْيِهُم السَّبَل ، َعْن َأبِيِو، َعْن َجدّْ ثَِني زَْيُد ْبُن َعِليٍّ ِو صلى َحدَّ

َرُه، فَػُقْلتُ  يا رسوؿ اهلل أالَ َأْكِفْيَك؟ فَأََبى َعَليَّ َوقَاَؿ: ))يَا َعِليُّ َأاَل  اهلل عليو وآلو وسلم يَػْقُرُد َبِعيػْ
 ُأْخِبُرَؾ َأفَّ َلَك ِبُكلّْ قُػَراٍد تَػْنِزُعُو َحَسَنٌة ، َواْلَحَسَنُة ِبَعْشَرِة َأْمثَاِلَها((.

يو وآلو بيض لو في التخريج، ويستأن  لهذا الخبر بما ثبت باالستقراء من شمائلو صلى اهلل عل
وسلم وأخبلقو العجيبة، وحنُػّوه وشفقتو، حتى على األنعاـ بإزالة ما يؤذيها بنفسو الشريفة 

واألرشاد لمبلكها بذلك وبما تحتاج من العلف والماء وعدـ المشقة عليها في العمل بها، ونهى 
 عن ضربها ولعنها.

ما انفتل تناوؿ قردة من دبر وفي النهاية البن األثير، وفيو: أنو صلى إلى بعير من المغنم فل
 البعير.

والحديث يدؿ على حسن معاملة المالك لبعيره بالحنو والشفقة بإزالة القراد عنو لدفع أذاه، 
وعلى اإلرشاد والترغيب إلى ثبوت الحسنة بكل قراد ينزع من البعير والحسنة بعشرة أمثالها، 

ما يتأذى منو البعير، وإنما خص  وسياؽ الخبر للحث، واإلرشاد إلى اكتساب الحسنة بإزالة
البعير بذلك ألف القراد يتنعم بلحمو، ويستطيبو ويستلذ بو كالقمل في اإلنساف فهو أحوج إلى 

 إزالتو عنو.
 والتقريد نزع القراد من البعير، والحلمة القراد العظيم، وقد ألغز الشاعر في قولو:

 وما ذكٌر فإف يكبر فأنثى



 
 شديد األـز لي  لو طروس
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ألنو إذا كاف صغيرًا كاف قرادًا فإذا كبر سمى حلمة والقراد بالضم زنو غراب، واحد القرداف، 
 بالكسر مثل غرباف، والبعير مثل اإلنساف يقع على الذكر واالنثى يقاؿ: حلبت بعيري.

عليو  واعلم أف ىذه الثبلثة األخبار متفقة في إثبات الحسنة لصاحبها باعتبار ما ترتب كل منها
من األسباب، والحسنة بعشر أمثالها، وإف لم يذكر إال في الثالث منها؛ لعمـو نص اآلية 

المذكورة آنفاً، وقد ورد فيمن كانت لو حسنة من األعماؿ دخل الجنة.. حديث من يرفع حجرًا 
عن الطريق كتبت لو حسنة، ومن كانت لو حسنة دخل الجنة، أخرجو البيهقي في الشعب 

 في الكبير عن معاذ.والطبراني 
قاؿ المحقق المقبلي في أبحاثو المسددة: ىذا أبلغ ما ذكر في أسباب دخوؿ الجنة فإنو ال 
أقل في العدد من الواحد، وكذلك من رفع الحجر في األعماؿ، وفي طراز ىذا ما ال يحصى 

 ك.من األحاديث من فعل كذا، من قاؿ كذا دخل الجنة أو حرمو اهلل على النار، ونحو ذل
ووجو الجمع أف المرتب عليو ذلك مقتضى تاـ، وكل مقتضى مشروط بعدـ المانع فلو عمل كل 
عمل صالح كاف سيئة مشروطة بعدـ المانع فاستباف أنو ال إشكاؿ في تلك األحاديث التي طوؿ 

 الناس في استشكالها وتوجيهها انتهى.

(4/76) 

 

 ]العبلج[
، َعْن  ثَِني زَْيُد ْبُن َعِليٍّ ـُ قَاَؿ: َأَتى َرُسْوَؿ اللَِّو صلى اهلل َحدَّ ِه، َعْن َعِليٍّ َعَلْيِهُم السَّبَل َأبِيِو، َعْن َجدّْ

عليو وآلو وسلم َثبلََثُة نَػَفٍر َفَسَأَؿ َأْكبَػَرُىْم: ))َما اْسُمَك؟(( فَػَقاَؿ: اْسِمي َوائٌل َأْو قَاَؿ: آِفٌل، 
، َوَقْد  فَػَقاَؿ: ))َبِل اْسُمَك ُمْقِبٌل ((، فَػَقاَؿ: يَا َرُسْوَؿ اللَِّو ِإنَّا َأْىُل بَػْيٍت نُػَعاِلُج بَِأْرِضَنا َىَذا الطَّبَّ

ـُ فَػَنْحُن َنْكَرُه َأْف نُػَعاِلَج َشْيئاً ِإالَّ بِِإْذِنَك، فَػَقاَؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ِإفَّ اللَّ  َو َجاَءنا إِلْسبَل
ـَ ْواْلَهَرـَ َفبلَ بَْأَس َأْف تْسُقوا َدَواءَُكْم َما َلْم تْسُقوا َلْم يُػْنِزْؿ َداًء ِإالَّ َوَقْد َأنْػزَ  َأ َؿ َلُو َدَواًء ِإالَّ السَّ

َمْعَنتاً((، فَػُقْلُت: يَا َرُسْوَؿ اللَِّو َوَما اْلَمْعَنُت؟ فَػَقاَؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))الشَّْيُء الَِّذي ِإَذا 
 فَػَلْيَ  يَػْنَبِغَي أَلَحٍد َأْف َيْشَربَُو َواَل َأْف يْسِقَيُو((.اْسَتْمَسَك ِفْي اْلَبْطِن قَػَتَل 



بيض لو في التخريج، ولم أجده بهذا السياؽ إال في المنهاج الجلي، ولمفردات فصوؿ الخبر 
 شواىد سنذكرىا عند الكبلـ على مفرداتو.
 والحديث اشتمل على ثبلث مسائل:

 لى قولو: بل اسمك مقبل، يدؿ على حكمين:األولى: قولو: فسأؿ أكبرىم: ما اسمك.. إ
أحدىما: على شرعية السؤاؿ عن االسم، وقد تقدـ الكبلـ على ذلك في حديث: ))للمسلم 
على المسلم ست خصاؿ (( مستوفى بما أغنى عن اإلعادة، وعلى استحقاؽ األكبر في 

 السؤاؿ والجواب، وتقدـ الكبلـ على ذلك للمؤلف رحمو اهلل.
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ني: على تغيير االسم القبيح إلى اسم حسن، كما في الخبر؛ ألف الوائل المدبر، ومنو قوؿ الثا
 الشاعر:

 أين السبلمة من وراء الوائل
 

وقد ثبت باالستقراء أف من السنة تحسين االسم وتغيير االسماء القبيحة إلى أسماء حسنة، وقد 
لذكور واإلناث إلى أسماء حسنة، ومن غير صلى اهلل عليو وآلو وسلم أسماء كثيرة من الصحابة ا

الحيوانات واألرضين، وتقدـ الكبلـ على ذلك في حديث: ))للمسلم على المسلم(( أيضاً، 
وفي بر الوالدين، والوجو في تغيير االسم القبيح وتحسين االسم ما أخرجو أبو داود من طريق 

إنكم ستدعوف يـو القيامة أبي الدرداء قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))
بأسمائكم وأسماء آبائكم ، فأحسنوا أسماءكم(( ، وال يعارض ما ذكرنا ما في بعض الروايات 

أنو يدعى الناس يـو القيامة بأسماء أمهاتهم، ذكره في فتح الباري، قاؿ: والحكمة فيو ستر حاؿ 
ؿ عيسى بن مريم عليهما أوالد الزنا لئبل يفتضحوا لعدـ اآلباء لهم، وقيل: ذلك لرعاية حا

 السبلـ، وقيل غير ذلك.
فإف ثبتت ىذه الرواية حملت على التغليب كما في األبوين أو يحمل على أنهم يدعوف تارة 
باآلباء، وأخرى باألمهات أو البعض باآلباء والبعض باألمهات، وفي بعض المواطن بهم، وفي 

 بعضها بهن، انتهى.
 قولو: فبل بأس أف تسقوا دواءكم، يدؿ على حكمين:الثانية قولو: إنا أىل بيت إلى 

األوؿ: على إباحة التطبب، وجوازه للطبيب الماىر، وعلى جواز التداوي وإباحتو، وعلى 
 الرخصة في ذلك.
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والثاني: عكسو لغير الماىر، وسيأتي الكبلـ عليو في الثالثة، وإلى ما دؿ عليو األوؿ قاؿ بو 
جمهور: إنو للندب، احتج الجمهور بما في لفظ حديث األصل بلفظ الجمهوؿ، وقاؿ غير ال

فبل بأس، أنو لئلباحة، والرخصة وىو الذي يقتضيو المقاـ فإف السؤاؿ كاف عن اإلباحة قطعاً، 
فالمتبادر في جوابو صلى اهلل عليو وآلو وسلم بلفظ فبل بأس أنو بياف لئلباحة، والرخصة، 

لم كما ثبت ذلك باالستقراء بياف للجواز فمن نوى موافقتو وتداويو صلى اهلل عليو وآلو وس
يؤجر على ذلك، وال ينافي التوكل على اهلل كما ال ينافيو دفع الجوع والعطش باألكل والشرب، 
وكذلك تجنب المهلكات والدعاء بطلب العافية ودفع المضار، ذكره الحافظ ابن حجر في 

 فتح الباري.
أخرجو ابن ماجة في سننو من حديث أسامة بن شريك، وسيأتي واحتج غير الجمهور بظاىر ما 

ذكر إسناده قاؿ: شهدت األعراب يسألوف رسوؿ اهلل: أعلينا حرج في كذا، وفي رواية: فقالوا: 
يا رسوؿ اهلل ىل علينا جناح أف ال نتداوى؟ قاؿ: ))تداووا عباد اهلل فإف اهلل سبحانو وتعالى لم 

(( ، بزيادة ال النافية، وما أدى معناه.يضع داء إال وضع منو شفاء إال   الهـر
أجاب الجمهور: بأنو بعيد لورود مدح من ترؾ الدواء واالسترقاء توكبلً على اهلل، وقد ثبت 
باالستقراء أيضاً أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ترؾ التداوي وتركو للتداوي بياف للجواز أيضاً 

صلى اهلل عليو وآلو وسلم أف اهلل لم ينزؿ داًء إال  فمن نوى موافقتو يؤجر على ذلك، وقد بين
وقد أنزؿ لو دواء، وفيو إشارة إلى أف الطب ىو معرفة الداء، والدواء فمن عرؼ ذلك فبل بأس 

 باستعماؿ الدواء للداء.
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وقد أجمع األطباء أف المعتبر في الطبيب أف يعرؼ العلة ودواءىا لما ثبت أف الداء إذا أصابو 
دواء برئ بإذف اهلل، فيما أخرجو مسلم والنسائي وابن ماجة وأحمد بن حنبل والحاكم، عن ال

 جابر يرفعو بلفظ: ))لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذف اهلل(( .
قولو: إف اهلل لم ينزؿ داء.. إلى آخره كبلىما بفتح الداؿ والمد، وحكى كسر داؿ الدواء، 

أخرج البخاري في صحيحو تعليقاً في ترجمة باب ما أنزؿ اهلل داء إال يشهد لو ما ذكرنا وما 
أنزؿ لو شفاء، وقاؿ: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا عمرو بن سعيد 
بن أبي حسين، حدثنا عطاء بن أبي رباح، عن أبي ىريرة، عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 



 إال أنزؿ لو شفاء (( . قاؿ: ))ما أنزؿ اهلل داء
وأخرج ابن ماجة قاؿ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإبراىيم بن سعيد الجوىري قاال: حدثنا أبو 

 أحمد الزبيري.. إلى آخره بلفظو سنداً ومتنًا.
 قاؿ في فتح الباري: وأخرجو الحاكم من طريق عطاء عن أبي سعيد الخدري.

بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس: ىذه رواية عبد بن وأخرجو أبو نعيم في الطب، ورواه طلحة 
حميد عن محمد بن عبد عنو، وقاؿ معتمر بن سليماف عن طلحة بن عمرو عن عطاء، عن أبي 
ىريرة أخرجو ابن أبي عاصم في الطب، وأبو نعيم، وىذا مما يترجح بو رواية عمرو بن سعيد.. 

 انتهى.
عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفياف، عن  وأخرج ابن ماجة: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا

عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن عبد اهلل بن مسعود، عن النبي صلى اهلل عليو وآلو 
 وسلم قاؿ: ))ما أنزؿ اهلل داًء إال أنزؿ لو دواء (( انتهى.

(4/80) 

 

: ))إف اهلل تعالى وذكره في الزوائد، وقاؿ: إسناده صحيح ورجالو ثقات، وللحاكم عن أبي سعيد
 لم ينزؿ داء إال أنزؿ لو دواء علمو من علمو وجهلو من جهلو إال الساـ(( وىو الموت، انتهى.
وفي رواية طارؽ بن شهاب، عن ابن مسعود رفعو: ))إف اهلل لم ينزؿ داء إال أنزؿ لو شفاء 

نعيم من فتداووا(( أخرجو النسائي، وصححو ابن حباف، والحاكم، ونحوه للطحاوي، وأبي 
 ،)) حديث ابن عباس، وفي لفظ للبخاري: ))ما أنزؿ اهلل داء إال أنزؿ لو دواء إال الساـ والهـر
ومن زائدة، وفي رواية طلحة بن عمرو من الزيادة في أوؿ الحديث: ))يا أيها الناس تداووا (( 

 البن ماجة إال أنزؿ لو دواء.
اهلل حيث خلق الداء خلق الدواء قاؿ الحافظ ابن حجر في الفتح: وألحمد عن أن  أف 

فتداووا، وفي حديث أسامة بن شريك: ))تداووا يا عباد اهلل فإف اهلل لم يضع داء إال وضع لو 
(( أخرجو أحمد، والبخاري في األدب المفرد، واألربعة، وصححو  شفاء إال داًء واحداً الهـر

 الترمذي وابن خزيمة، والحاكم.
ففة يعني الموت، ووقع في رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن وفي لفظ: إال الساـ بمهملة مخ

ابن مسعود نحو حديث الباب، وزاد في آخره: ))علمو من علمو وجهلو من جهلو ((، أخرجو 
 النسائي وابن ماجة، وصححو ابن حباف، والحاكم عن جابر رفعو: ))لكل داء دواء (( انتهى.

 ود: صحيح ورجالو ثقات.وفي )الزوائد( إسناد حديث عبد اهلل بن مسع



وفي مجموع ىذه األدلة وما أدى معناىا ما يعرؼ منو المراد باإلنزاؿ في حديث الباب في 
 قولو: إال وقد أنزؿ لو دواء أف المراد بو خلق لو دواء.
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وأعلم بذلك عباده على لساف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، ولما كاف الخلق من اهلل 
بعض األسباب السماوية عبر عنو باإلنزاؿ؛ ألف األمر التكويني ينزؿ من السماء إلى بواسطة 

[ أو عبر باإلنزاؿ عن 5األرض، قاؿ تعالى: }ُيَدبػُّْر اأَلْمَر ِمْن السََّماِء ِإَلى اأَلْرِض {]السجدة:
 التقدير.

 وحاصل ما ذكره علماء الطب في مؤلفاتهم في معرفة أصل الدواء ثبلثة أقساـ:
األوؿ: ما كاف من جهة الوحي في الكتاب والسنة الشهير بالطب النبوي، وعلى ذلك اقتصر 

 العصر النبوي، وكتب السنة ناطقة بذلك.
 الثاني: ما كاف من طريق التجربة مرة بعد مرة.

الثالث: ما كاف من جهة العادة، وىما راجعاف إلى األوؿ، وقد فصل كل ذلك وبينو الشيخ داود 
[، وكم من 31وقد جمع الطب قولو تعالى: }وَُكُلوا َواْشَربُوا َوالَ ُتْسرُِفوا {]األعراؼ: في تذكرتو،

آية في كتاب اهلل ناطقة بذكر الشفاء وغيرىا بأف ذكرىا شفاء، وأخرى تذكر ما فيو الشفاء كآية 
 النحل في العسل.

لمن عرؼ قدره، ومن   والحق أف كل كبلـ اهلل ذكره شفاء من داء القلب والبدف ظاىراً وباطناً 
كبلـ قدماء علماء الطب، والحكمة كالحارث بن كلدة وبقراط وأفبلطوف وإرسطاطا لي  

 المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، وقد قيل: إنو من السنة.
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وأفرد أئمة الحديث وعلماء السنة في مؤلفاتهم للطب النبوي كتاباً سموه: كتاب الطب، 
 على جملة أبواب، وذكرنا من ذلك شطرًا صالحاً مفيداً في الروض المنير وجعلوه مشتمبلً 

الباسم شرح مسند اإلماـ علي بن موسى الكاظم، وسيأتي إف شاء اهلل من ذلك البعض في 
الحجامة في حديث كسب البغي والمغنية حراـ، وسنذكر ىنالك أحاديث كسب الحجاـ، 

مة ((، وحديث: ))إف كاف في شيء من أدويتكم خير وحديث: ))إف أفضل ما تداويتم بو الحجا
ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار، وما أحب أف أكتوي((، أخرجو أحمد بن 



 حنبل والشيخاف والنسائي عن جابر.
قاؿ النووي: ىذا من بديع الطب عند أىلو؛ ألف األمراض االمتبلئية دموية أو صفراوية أو 

ف كانت دموية فشفاؤىا إخراج الدـ، وإف كانت من الثبلثة الباقية فشفاؤىا سوداوية أو بلغمية فإ
باإلسهاؿ بالمسهل البلئق لكل خلط منها، وكأنو نبو بالعسل على المسهبلت، وبالحجامة على 

إخراج الدـ بها أو بالفصد. وذكر الكي ألنو يستعمل عند عدـ نفع األدوية المشروبة، 
 ونحوىا.. انتهى.
هلل عليو وآلو وسلم إلى أبي بن كعب طبيباً فقطع منو عرقاً، ثم كواه عليو، ولمسلم وبعث صلى ا

فحسمو بالمهملتين بمعنى كواه، وفي ىذه األدلة تقييد الدواء بالحبلؿ فبل يجوز بالحراـ، 
 ولي  بدواء بل داء؛ لحديث النهي عن التداوي بالخمر، وقاؿ: ))إنو لي  بدواء ولكنو داء ((.

 اني: عن أـ سلمة مرفوعاً: ))إف اهلل لم يجعل شفاءكم فيما حـر عليكم ((.زاد الطبر 
قاؿ السبكي: ما يقولو األطباء في التداوي بالخمر فشيء كاف قبل التحريم وأما بعده فإف اهلل 

 قادر على كل شيء سلبها ما كاف فيها من المنافع.
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ك لما يترتب عليها من السكر المترتب وقولو: فيما حـر عليكم خاص بالخمر، ونحوىا، وذل
 عليو جمل من المفاسد الدينية بخبلؼ غيرىا من المحرمات. انتهى.

قلت: لكن داللة حديث أـ سلمة المذكور يعم كل المحرومات فإف اهلل تعالى بعد التحريم 
سلب ما كاف فيها من المنافع قبل التحريم فتخصيص ما قالو السبكي بالخمر من التخصيص 

  مخصص، واهلل أعلم.ببل
 ولما أخرجو أبو داود في سننو من طريق أبي الدرداء مرفوعاً، وفيو: ))وال تداووا بالحراـ ((.

وأخرج أيضاً ]الترمذي[ والبيهقي في سننهما من حديث أبي ىريرة مرفوعاً، وفيو: ))وال تتداووا 
عليها ((، وللبيهقي من  بحراـ ((، ومن ذلك حديث: ))إف اهلل لم يجعل شفاء أمتي فيما حـر

حديث طارؽ بن سويد أو سويد بن طارؽ أنو سأؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن التداوي 
بالخمر فنهاه، ثم سألو فنهاه فقاؿ: يا نبي اهلل إنها دواء، قاؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 

 ))ال، ولكنها داء ((.
م كما استعمل في العيب، في قولو: ))وأي داء أدوأ قاؿ الخطابي: استعمل لفظ الداء في اإلث

من البخل ((، فنقلها من أمر الدنيا إلى أمر اآلخرة، وحولها من باب الطبيعة إلى باب الشريعة 
 انتهى.



ومن ذلك ما كاف يحتاج إلى قتلو من الحيواف ليجعل في الدواء من المحـر قتلو فيحـر لما 
ن بن عثماف أف طبيباً سأؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أخرجو أبو داود من طريق عبد الرحم

 عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن قتلها انتهى.
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والوجو في ذلك أف التداوي بها يتوقف على قتلها فإذا حـر القتل حـر التداوي بها إما ألنو 
شمل ما كاف عين أصلو نجسو، وإما ألنو مستقذر فيشمل نج  كالكلب والخنزير، وغيرىما، في

الحيوانات المستقذرة كالحواف، واللزؽ، وغيرىا، وكلما يحـر قتلو من الحيوانات التي ال يحل 
 أكلها، وسيأتي بيانها في الحديث اآلتي إف شاء اهلل، وال بما يقتل بنفسو لما سيأتي.

 بغير ما حـر اهلل وبغير ما يقتل فبل يبرأوف ؟فإف قاؿ قائل نجد كثيرين من المرضى يداووف 
 فالجواب: قالو النووي: إنما ىو لفقد العلم بحقيقة المداواة ال لفقد الدواء.. انتهى.

قلت: أو لعدـ علم الطبيب بالعلة، ودوائها وىو المراد بما في حديث جابر المذكور، وما أدى 
 وىذا ىو مستند إجماع األطباء المذكور معناه أف الشفاء متوقف على اصابة الدواء بإذف اهلل

آنفاً ومع ذلك فالدواء قد يحصل منو مجاوزة الحد في الكيفية أو الكمية فبل ينجع بل ربما 
أحدث داء آخر، وقد ينقلب الدواء داء إذا استعمل على غير صفتو، وإليو اإلشارة في حديث 

 دلة.جابر بإذف اهلل فيقيد بو حديث المجموع وما أطلق من األ
وأخرج ابن ماجة في سننو من حديث أبي خزامة عن أبيو قاؿ: سئل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
وآلو وسلم: أرأيت أدوية نتداوى بها ورقي نسترقي بها وتقى نتقيها ىل ترد من قدر اهلل شيئاً، 

 قاؿ: ىي من قدر اهلل انتهى.
مسببات فحصوؿ المسببات عند يعني أنو تعالى قدر األسباب والمسببات وربط األسباب بال

 حصوؿ األسباب من جملة القدر انتهى.
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وفي قولو: إنا أىل بيت نعالج بأرضنا الطب، وفي رواية: إنا نصيب بأرضنا ىذا الطب يدؿ على 
أف األعراب كانوا يتداووف قبل اإلسبلـ فقررىم النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ويشهد ألكثر 

تقدـ عند ابن ماجة من حديث أسامة بن شريك، ولفظ إسناده: حدثنا أبو بكر لفظو، ولمعنى ما 
بن أبي شيبة، وىشاـ بن عمار، قاال:حدثنا سفياف بن عيينة، عن زياد بن عبلقة، عن إسامة بن 



شريك، وذكره في الزوائد قاؿ: إسناده صحيح، ورجالو ثقات، وقد روى بعضو أبو داود، 
سننو: حدثنا حفص بن عمر النمري بأشعب عن زياد بن عبلقة،  والترمذي، ولفظ أبي داود في

عن أسامة بن شريك، قاؿ: أتيت النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وأصحابو كأنما على رؤوسهم 
الطير، فسلمت ثم قعدت،فجاء األعراب من ىاىنا وىاىنا، فقالوا: يا رسوؿ اهلل: أنتداوى؟ 

(( انتهى.فقاؿ: ))تداووا فإف اهلل لم يضع داء إ  ال وضع لو دواء غير داء واحد الهـر
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والطب: بكسر المهملة، وحكى ابن السيد تثليثهما، والطبيب: ىو الحاذؽ أي الماىر في 
الطبابة ويقاؿ: لو طب بالفتح، والكسر ومستطب وامرأة طب ونقل أىل اللغة: أف الطب 

سماء األضداد، ويطلق على غير ذلك بالكسر لبلشتراؾ للمداوي وللتداوي وللدواء فهو من أ
وخص بو المعالج عرفاً، والجمع في القلة أطبة، وفي الكثرة: أطباء، واالسم: الطب، وطبو طباِّ 
من باب قتل داؤه، والطب: نوعاف طب جسد وىو المراد ىنا، وطب قلب ومعالجتو خاصة بما 

ألوؿ نوعاف أيضاً: نوع ال يحتاج جاء عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن ربو تعالى، وا
إلى فكر ونظر بل فطر اهلل الحيواف على معرفتو مثل ما يدفع الجوع والعطش، ونوع يحتاج إلى 
الفكر والنظر كدفع ما يحدث في البدف مما يخرجو عن االعتداؿ، وىو إما إلى حرارة أو 

الب ما يقاـو الواحد منهما برودة، وكل منهما إلى رطوبة أو يبوسة أو إلى ما يتركب منهما، وغ
بضده، والدفع قد يقع من خارج البدف، وقد يقع من داخلو، وىو أعسرىما، والطريق إلى 

معرفتو، بتحقيق السبب والعبلمة، فالطبيب الحاذؽ ىو الذي يسعى في تفريق ما يضر بالبدف 
ثة أشياء جمعو أو عكسو، وفي تنقيض ما يضر بالبدف زيادتو أو عكسو، ومدار ذلك على ثبل

حفظ الصحة واالحتماء عن المؤذي، واستفراغ المادة الفاسدة، وقد أشار إلى ذلك في فتح 
 الباري.

، كما في رواية النسائي والبخاري وابن ماجة، وابن حباف والحاكم  وقولو: إال الساـ والهـر
 وصححاه.
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داود، وابن ماجة وغيرىم ذكر  وفي رواية للحاكم والترمذي وابن خزيمة بذكر الساـ، وعند أبي
، والساـ الموت، والتقدير: إال داء الموت فبل دواء لو، وألفو منقلبو  ، وفي النهاية الهـر الهـر



عن واو ومنو الحديث: ))إف اليهود كانوا يقولوف للنبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم الساـ عليك 
وسلم: ))إذا سلم عليكم أىل الكتاب يا أبا القاسم((، ولهذا قاؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو 

 فقولوا: وعليكم ((، يعني الذي يقولونو لكم ردوه عليهم.
: بفتحتين: أي كبر السن، وعده من األسقاـ وإف لم يكن منها، إما لكونو من أسباب  والهـر
؛ الهبلؾ، ومقدماتو كالداء أو ألنو يفتر البدف عن القوة واالعتداؿ كالداء، أو لكونو شبيهاً بو

 ألف الموت يتعقبو.
الثالثة: قولو: ما لم تسقوا معنتاً، أي مهلكاً، وفسره في الخبر بالشيء إذا استمسك في البطن 
قتل، يدؿ على تحريم استعماؿ األدوية القاتلة فمن ذلك ما في الخبر، وىو نوع من األدوية 

 الخبيثة كالسم لما فيو من الضرر المضادد للحياة.
[ معناه: 220في تفسير قولو تعالى: }َوَلْو َشاَء اللَُّو أَلْعَنَتُكْم {]البقرة: ولئلماـ زيد بن علي

[، معناه: ألصابكم 7ألىلككم، ويقاؿ: لشدد عليكم، وقولو تعالى: }َلَعِنتُّْم {]الحجرات:
العنت، وىو الضرر ومن ذلك الداء الخبيث، وىو السم لما أخرجو أبو داود، وابن ماجة في 

النهي عن الداء الخبيث: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، )ثنا( وكيع عن يون  بن  سننهما في باب
أبي إسحاؽ، عن مجاىد، عن أبي ىريرة، قاؿ: نهى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن 

 الداء الخبيث، يعني السم انتهى.
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السين: دواء قاتل،  وأخرجو الترمذي بلفظو: وىو بفتح السين المهملة وضمها، وقيل: مثلث
ومفهـو الخبر ضماف الطبيب إذا أعنت أي أضر بالمريض ولو كاف ماىرًا، ويستفاد من كل ذلك 

أف من لم يعرؼ لو تطبب من قبل فأعنت بالمريض وأفسده أنو ضامن على كل حاؿ، لما 
عمر بن أخرجو أبو داود في سننو قاؿ: حدثنا محمد بن العبلء، )نا( حفص، )نا( عبد العزيز بن 

عبد العزيز أف بعض الوفد الذين قدموا على أبي قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 
 ))أيما طبيب تطبب على قـو ال يعرؼ لو تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن (( انتهى.

قاؿ الخطابي: ال أعلم خبلفاً أف المعالج إذا تعدى فتلف المريض ضمن أي الدية ال بالقود إذ 
  يستبد بو بدوف إذف المريض والضماف على العاقلة.ال

 قاؿ اإلماـ المهدي في األزىار: وكطبيب سلم غير المطلوب جاىبلً فإف علم قتل بو.
وحاصل الكبلـ في مسألة الطبيب ونحوه أف نقوؿ: إف علما جميعاً أو األخذ فقط فبل قود وال 

و إلى يده، وإف علم الطبيب فقط فإف دية سلم لو المطلوب أو غيره وضعو في األرض أو ناول



وضعو بين يده فالدية على عاقلتو، وإف ناولو إلى يده فالقود سلم لو المطلوب أو غيره علم أنو 
يستعملو أـ ال، استعملو قبل وضعو أـ بعده، وإف جهبل جميعاً فإف سلم لو المطلوب فبل قود 

غير المطلوب وجبت الدية، وال فرؽ  وال دية وضعو في األرض أو ناولو إلى يده، وإف سلم لو
 بين أف يضعو في األرض أو يناولو إلى يده انتهى.
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ىذا واعلم أف خبر المجموع وشواىده شاملة لمن طب بوصفو أو بقولو أو بمروده وىو الكحاؿ 
أو بمرىمو وىو الجراح، أو بموساه، وىو الخاتن، أو بريشة وىو الفاصد، أو بمحاجمو وشرطو 

مشتر الحجاـ، أو بخلعو ووصلو، ورباطو، وىو المجبر أو بكواتو وناره وىو الكياء، أو  وىو
بقربتو وىو الحاقن، فإسم الطب يشمل الكل وتخصيصو ببعض األنواع عرؼ حادث، وقد أشار 

 إلى ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري.
لو، وأقروا بالعجز عن مداواتو، نعم يدخل في عمـو الداء القاتل ما اعترؼ األطباء بأنو ال دواء 

 ولعل اإلشارة في حديث ابن مسعود بقولو: وجهلو من جهلو إلى ذلك فيقيد بو حديث األصل.
قاؿ في فتح الباري: ومما يدخل في قولو: ))وجهلو من جهلو (( مايقع لبعض المرضى أنو 

عينو، فبل ينجع، والسبب يتداوى من داء بدواء فيبرأ ثم يعتريو ذلك الداء بعينو فيتداوى بذلك ب
في ذلك الجهل بصفة من صفات الدواء فرب مرضين نشأ بها ويكوف أحدىما مركباً ال ينجع 
فيو ما ينجع في الذي لي  مركباً فيقع الخطأ من ىنا، وقد يكوف متحداً لكن يريد اهلل أف ال 

، وفيو: قاؿ ىي ينجع فبل ينجع، ومن ىنا تخضع رقاب األطباء لداللة ما تقدـ عند ابن ماجة
 من قدر اهلل.

والحاصل: أف حصوؿ الشفاء بالداء إنما ىو كدفع الجوع والعطش باألكل والشرب وىو ينجع 
 لو في ذلك في الغالب، وقد يتخلف المانع، واهلل أعلم انتهى بزيادة.

ك والظاىر إنما أجرى اهلل فيو الخواص وثبت ذلك بالعادة أو التجربة ال يتخلف إذ ال يكوف ذل
 إال مما قد قدره، ولعل المانع عدـ معرفة اإلصابة أو عدـ معرفة الكمية أو الكيفية، واهلل أعلم.
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 ]ما يجوز قتلو من الحيات[
ـُ قَاَؿ: قَاَؿ َرُسْوُؿ اللَِّو  ِه، َعْن َعِليٍّ َعَلْيِهُم السَّبَل ، َعْن َأبِيِو، َعْن َجدّْ ثَِني زَْيُد ْبُن َعِليٍّ اهلل صلى َحدَّ



تُػُلوا ِمَن اْلَحيَّاِت َما َظَهَر فَِإنَُّو الَ َيْظَهُر ِإالَّ ِشَرارَُىا((، ونهى صلى اهلل عليو  عليو وآلو وسلم: ))اقػْ
 وآلو وسلم عن قتل الحيات التي تكوف في البيوت.

بيض لهما في التخريج، ولم أجدىما بهذا السياؽ إال في المنهاج الجلي، ولكل منهما جملة 
، فيشهد للخبر األوؿ ما أخرجو الطبراني في الكبير من طريق ابن عباس بلفظ:))اقتلوا شواىد

 الحية، والعقرب ، وإف كنتم في الصبلة(( انتهى.
وأخرج أبو داود وابن حباف في صحيحو من طريق أبي ىريرة مرفوعاً بلفظ: ))أقتلوا األسودين 

ركو، والترمذي كبلىما من طريق أبي في الصبلة الحية والعقرب((، وأخرجو الحاكم في مستد
 ىريرة مرفوعاً، وضعفو الترمذي.

وأخرجو أبو داود والنسائي من طريق ابن مسعود، وفي إسناده انقطاع؛ ألف عبد الرحمن بن 
 عبداهلل بن مسعود لم يسمع من أبيو.

حيات  وقد أخرجو الطبراني في الكبير عن جرير، وعن عثماف بن أبي العاص بلفظ: ))اقتلوا ال
 كلهن فمن خاؼ ثأرىن فلي  منا(( انتهى.

وفيو الترىيب من ترؾ قتلهن خوفاً من عاقبتهن وانتقامهن وحقدىن، ويؤيده ما أخرجو أبو داود 
في سننو، قاؿ: حدثنا عثماف بن أبي شيبة، )نا( عبد اهلل بن نمير، نا موسى بن مسلم قاؿ: 

قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو سمعت عكرمة يرفع الحديث فيما أرى إلى ابن عباس 
 وسلم: ))من ترؾ الحيات مخافة طلبهن فلي  منا ما سالمناىن منذ حاربناىن((.
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قاؿ الحافظ ابن حجر: ولم يجـز موسى بن مسلم راويو بأف عكرمة رفعو إلى ابن عباس، وألبي 
ة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل داود في سننو أيضاً، وابن حباف في صحيحو من طريق أبي ىرير 

منذ حاربناىن ، ومن ترؾ قتل شيء منهن  -أي الحيات-عليو وآلو وسلم: ))ما سالمناىن 
 خيفة فلي  منا((.

وأخرج أبو داود في سننو أيضاً حدثنا مسدد، نا سفياف عن الزىري، عن سالم، عن أبيو، أف 
لحيات، وذو الطفيتين ، واألبتر فإنهما رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))اقتلوا ا

 يلتمساف البصر ويسقطاف الحبل((، وأخرجو ابن ماجة من طريق ابن شهاب بلفظو سنداً ومتنًا.
وأخرج البخاري ومسلم واإلماـ أحمد بن حنبل والترمذي كلهم من طريق ابن عمر مرفوعاً 

 سقطاف الحبل((.بلفظ: ))اقتلوا ذا الطفيتين واألثر فإنهما يطمساف البصر وي
والحديث صحيح ورواه السيوطي في الجامع الصغير والبن ماجة بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي 



شيبة، ثنا عبدة بن سليماف عن ىشاـ بن عروة عن أبيو عن عائشة قالت: أمر رسوؿ اهلل صلى 
 بل.اهلل عليو وآلو وسلم بقتل ذي الطفيتين واألبتر فإنهما يلتمساف البصر وتصيباف الح

وأخرج مسلم من طريق ابن مسعود وعائشة، قاؿ الحاكم: وىو على شرط البخاري أف النبي 
 صلى اهلل عليو وآلو وسلم أمر بقتل حية وىو بمنى انتهى، إلى غير ذلك.
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وىذه األدلة وإف لم يذكر فيها لفظ ما ظهر كما في األصل فهو مبني على ذلك لقولو: وإف  
شهد للثاني: ما أخرجو مسلم في صحيحو من طريق نافع قاؿ: كاف ابن كنتم في الصبلة، وي

عمر يقتل الحيات كلهن حتى حدثو أبو قتادة أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم نهى عن 
 قتل حيات البيوت فأمسك ابن عمر.

ا وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي بألفاظ متقاربة من طريق ابن عمر، قاؿ: بينم
أطارد حية أقتلها ناداني أبو لبابة: ال تقتلها، فقلت: إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أمر 

 بقتل الحيات، قاؿ: إنو نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وىي العوامر إلى غير ذلك.
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والحديث األوؿ يدؿ على وجوب قتل ما ظهر من الحيات وظاىر إطبلؽ الخبر شامل لجميع 
أنواع الحيات التي منها ذو الطفيتين واألبتر كما في شواىد األصل لما فيها من بياف الوجو 
، وللحبلؿ  لقتلهما بأنهما يطمساف البصر ويسقطاف الحبل، وشامل أيضاً للحل والحـر

، وسواء كاف ظهورىا في البيوت أـ في غيرىا، لكن يخص من عمـو النهي عن قتل  والمحـر
ؽ الخبر الثاني بلفظ، ونهى صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن قتل الحيات حيات البيوت لمنطو 

التي يكوف في البيوت لمنطوؽ حديثي أبي قتادة والذي بعده السالف ذكرىما الناطقة بمجيء 
النهي بعد األمر، وكبلـ الجمهور في مثل ذلك العمل بالخاص فيما تناولو بالعاـ فيما عداه كما 

بما ظهر منها، كما ىو منطوؽ الخبر األوؿ، فيقيد بو خبر النهي عن قرر في محلو، وىو مقيد 
قتل حيات البيوت، وسائر األدلة المطلقة، وحمل الجمهور ما في خبري المجموع من األمر 
 والنهي على اإلباحة، والظاىرية ومن تبعهم على الوجوب في األمر، وعلى التحريم في النهي.

لك لئلرشاد إال ما كاف محقق الضرر، وجب قتلو، احتج وقاؿ القرطبي وغيره: األمر في ذ
الجمهور بما ورد في بعض أدلة الباب من األخبار بحل قتلها بلفظ: يقتلن، وفي بعضها بلفظ 



 األمر، وبلفظ نفي الجناح، ونفي الحرج على قاتلهن، فدؿ على حمل األمر على اإلباحة.
في صيغة األمر الوجوب، وفي صيغة النهي واحتجت الظاىرية ومن تبعهم بأف األصل والحقيقة 

التحريم، ولما في بعض الشواىد من التبري بقولو: فلي  منا، وإطبلقو على اإلباحة مجاز، ومعو 
 فالحمل على األصل والحقيقة أولى.
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أجاب الجمهور بأف القرينة ما تقدـ ذكره من اختبلؼ لفظ األدلة، ويمكن الجمع بين من ذكرنا 
اف منها محقق الضرر وجب قتلو كما قالو القرطبي وابن حجر، وجمهور أئمة أىل البيت أنما ك

وأئمة الحديث، وأكثر علماء السنة، وأىل الفروع، وإلى ذلك أشار صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
 بقولو: ))فإنو ال يظهر إال شرارىا((.

ما بقي منها في األرض في بيوتها وقولو: ما ظهر منها قيد لحّل قتلهن، وفيو : إلى آخره داللة إن
لي  من الشرار، وأنها مأمونة الضرر فبل تقصد لقتلها في بيوتها وال يستخرج منها، وبو قاؿ 
الجمهور، واحتجوا بما ذكرنا، وغير الجمهور والمذاكروف للمذاىب أجازوا قصدىا ىي وسائر 

، وظاىر أدلة  األمر بقتل ما ظهر منها المذكور الفواسق اآلتي ذكرىا إلى بيوتها في الحل والحـر
آنفاً ما أدى معناىا اإلطبلؽ لعدـ ذكر قيدىا باإلنذار وال خبلؼ في ذلك بخبلؼ أدلة النهي 
المذكورة وما أدى معناىا فهي، وإف كانت مطلقة فهي مقيدة باإلنذارلها ثبلث مرات، فإف 

سننو ومالك أف رسوؿ  عادت بعد الثبلث فتقتل، لما أخرجو مسلم في صحيحو وأبو داود في
اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ:: ))إف لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئاً فحرجوا 

 عليها ثبلثاً، فإف ذىب وإال فاقتلوه فإنو كافر(( انتهى.
وذكره في النهاية قاؿ: العوامر الحيات التي تكوف في البيوت واحدىا عامر وعامرة، وقيل: 

 وؿ أعمارىا. انتهى.سميت بذلك لط
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)قولو(: فحرجوا عليو: من التحريج بمعنى التضييق بأف يقوؿ لهن أنتن في حرج وضيق أف 
عدتن إلينا، وفي رواية لمسلم وأبي داود ومالك بألفاظ متقاربة، كلهم من طريق أبي سعيد 

اب إلى أىلو، وكاف الخدري في الرجل الذي استأذف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم يـو األحز 
حديث عهد بعرس فإذف لو النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وأمره أف يأخذ سبلحو فأتى داره 



فوجد امرأتو قائمة على الباب فأشار إليها بالرمح فقالت لو: ال تعجل حتى تنظر ما أخرجني 
بل أدري فدخل البيت فإذا حية منكرة فطعنها بالرمح، ثم خرج بها تركض أي تضطرب قاؿ: ف

أيهما كاف أسرع موتاً الرجل أو الحية، فأتى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قومو فقالوا: ادعوا 
اهلل أف يرد صاحبنا، فقاؿ: استغفروا لصاحبكم، ثم قاؿ: ))إف نفرًا من الجن أسلموا بالمدينة 

ثبلث فإنما ىو فإذا رأيتم أحداً منهم فحذروه ثبلث مرات ثم إف بدالكم بعد فاقتلوه بعد ال
 شيطاف((.

وأخرجو مسدد )نا( يحيى، عن ابن عجبلف بهذا الحديث، وقد قيل: إف الرجل المذكور ىو ابن 
عم أبي سعيد الخدري، وذكر ابن األثير حديث أبي سعيد الخدري أف رجبلً دخل بيتو فوجد 

 حية فشكها أي خرقها، وانتظمها بو.
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دد، نا يحيى عن ابن محمد بن أبي يحيى قاؿ: حدثني أبي أنو وأخرج أبو داود أيضاً حدثنا مس
انطلق ىو وصاحب لو إلى أبي سعيد يعودونو فخرجنا من عنده فلقينا صاحباً لنا وىو يريد أف 
يدخل عليو فأقبلنا نحن فجلسنا في المسجد فجاء فأخبرنا أنو سمع أبا سعيد الخدري يقوؿ: 

لم: ))إف الهواـ من الجن فمن رآى في بيتو شيئاً قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وس
 فليحرج عليو ثبلث مرات فإف عاد فليقتلو فإنو شيطاف((.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند أبي داود وغيره، وفيو بلفظ: ))فأذنوه ثبلثة أياـ فإف بدا 
: حسن غريب ال لكم بعد فاقتلوه فإنما ىو شيطاف((، وعند أبي داود والنسائي والترمذي وقاؿ

نعرفو إال من ىذا الوجو، كلهم من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيو مرفوعاً بلفظ: سئل 
عن حيات البيوت،فقاؿ: ))إذا رأيتم منهن شيئاً في مساكنكم فقولوا أنشدكن العهد الذي أخذ 

لوىن((، عليكن نوح ، أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن سليماف أف ال تؤذونا فإف عدف فاقت
 انتهى إلى غير ذلك.
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والوجو في وجوب اإلنذار بالتحريج والتحذير ما ثبت من حديث أبي سعيد الخدري عند 
الترمذي والنسائي مرفوعاً: ))أف بالمدينة نفرًا من الجن قد أسلموا فإذا رأيتم من ىذه الهواـ 

مسلم يفيد أف علة تحريم القتل لما ظهر  شيئاً فأذنوه ثبلثاً فإف بدا لكم فاقتلوه((، وما في رواية



من حيات البيوت أف يكوف ممن أسلم فيكوف سبباً بقتلو، كما في الرجل المذكور، وال سبيل 
إلى معرفة من أسلم منهم إال باإلنذار يتميز المسلم منهم بالذىاب، والكافر الشيطاف بعدـ 

بعد التحريج، وىو كونو شيطاناً  الذىاب، وىذا إذا ضممتو إلى علة إيجاب قتل ما ظهر منها
 ومشركاً وكافرًا فيجب قتلو، وقتل ما كاف حية حقيقة.

وفائدة اإلنذار ما ثبت لعوامر البيوت من الجن من حق الجوار، ىذا وقد ذكر في أكاـ المرجاف 
في أحكاـ الجاف في الباب السادس في بياف تطور الجن، وتشكلهم بلفظ: ال شك أف الجن 

شكلوف في صورة اإلن  والبهائم، وفي صورة الحيات والعقارب، وفي صورة اإلبل يتطوروف ويت
والبقر، والغنم والخيل والبغاؿ والحمير، وفي صورة الطير، وفي صور بني آدـ، كما أتى 

الشيطاف قريشاً في صورة سراقة بن مالك بن جعشم لما أرادوا الخروج إلى بدر قاؿ تعالى: 
[اآلية، وكما روي أنو تصور بصورة شيخ 48الشَّْيطَاُف َأْعَماَلُهْم ..{]األنفاؿ:}َوِإْذ زَيََّن َلُهُم 

نجدي لما اجتمعوا بدار الندوة للتشاور في أمر رسوؿ اهلل ىل يقتلونو أو يحبسونو أو يخرجونو،  
 [.30كما قاؿ تعالى: }َوِإْذ َيْمُكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا {]األنفاؿ:
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أبو علي: وال قدرة للشياطين على تغيير خلقهم واالنتقاؿ في الصور، وإنما يجوز قاؿ القاضي 
أف يعلمهم اهلل كلمات وضرباً من ضروب األفعاؿ إذا فعلو وتكلم بو نقلو اهلل من صورة إلى 

صورة، فيقاؿ: إنو قادر على التصور والتخيل على معنى أنو قادر على قوؿ إذا قالو وفعلو نقلو 
تو إلى صورة أخرى لجري العادة، وأما أنو يصور نفسو فذلك محاؿ؛ ألف انتقالها اهلل عن صور 

من صورة إلى صورة إنما يكوف بنقض البنية وتفريق األجزاء وإذا انتقضت بطلت الحياة 
واستعجاؿ وقوع الفعل في الجملة وكيف تنقل نفسها، والقوؿ في تشكيل المبلئكة مثل ذلك. 

 انتهى.
ي مرائى العين كالسحر في قولو تعالى: }ُيَخيَُّل ِإلَْيِو ِمْن ِسْحِرِىْم َأنػََّها َتْسَعى وقد قيل: إف ذلك ف

 [.66{]طو:
ال يقاؿ اختصاص النهي عن قتل حيات بيوت المدينة دوف غيرىا، كما قاؿ مالك: بل ىو عاـ 

، وخبر  أبي في جميع البيوت قالو الجمهور، وقيل أنو خاص ببيوت المدف، والظاىر العمـو
سعيد ال يقصر على سببو الخاص ؛ لعمـو األدلة، كما قرر في محلو، وال حكم للموافقة 

المذكورة لعمـو حديث النهي، وقد دؿ خبر أبي داود والنسائي والترمذي المذكور على صفة 
اإلنذار، وقد خص من عمـو أدلة النهي ذو الطفيتين واألبتر لما أخرجو مسلم وأبو داود من 



ي عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة أف رسوؿ اهلل صلى اهلل  بابة بلفظ: حدثنا القعنبطريق أبي ل
عليو وآلو وسلم نهى عن قتل الحيات التي تكوف في البيوت إال أف يكوف ذا الطفيتين واألبتر 

 فإنهما يخطفاف البصر ويطرحاف ما في بطوف النساء. انتهى.
 .-كوف الفاءبضم المهملة وس-)والطفيتاف( تثنية طفية 
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قاؿ ابن عبد البر: إنو من جن  الحيات يكوف على ظهره خطاف أبيضاف، واألبتر ىو األفعى، 
وقيل: حنش أبتر كأنو مقطوع الذنب، وقيل: صنف من الحيات أزرؽ مقطوع الذنب إذا نظرت 

 إليو الحامل ألقت حملها قالو النظر بن شميل.
يطمسانو لخاصية في طباعهما إذا وقع بصرىما على بصر )قولو(: يلتمساف البصر يخطفانو و 

 اإلنساف، وقيل: معناه أنهما يقصداف البصر باللسع والنهش.
 وروى الترمذي: أنها الحية التي تكوف كأنها فضة وال تلتوي في مشيتها.

إذا عرفت ىذا فاعلم أنما نص عليو حديث المجموع ىو أحد الست الفواسق من الدواب التي 
اإلماـ المهدي في البحر واألزىار وسائر علماء الفروع بلفظ: وال يقتل من الحيوانات إال ذكرىا 

الحية والعقرب والفأرة والغراب والحدأة والعقور بعد تمرده ]على[ المالك وما ضر من غير 
ذلك وسواء في ذلك بين ذكورىا واناثها المنصوص على إباحة قتلها من الشارع في الحل 

ـ والحبلؿ عند البخاري ومسلم وأبي عوانة بزيادة ذكر الحية على ما أخرجو كل والحـر للمحر 
 منهم.

وذكره ابن حجر في التلخيص قاؿ: متفق عليو من حديث عائشة مرفوعاً بلفظ: ))خم  من 
الدواب كلهن فواسق يُقتلن في الحـر : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور((، 

حجر في بلوغ المراـ، وفي التلخيص أيضاً، وفي رواية لهما: يقتلن في الحل وذكره الحافظ ابن 
، ولحديث: ))خم  من الدواب لي  على المحـر في قتلهن جناح ((، وذكر الخم   والحـر

 المذكورات، قاؿ فيو: متفق عليو من حديث ابن عمر، وفيو ذكر في كتاب الصبلة.
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 ديث ما يحل قتلو من الحيات[تنبيو ]في كيفية الجمع بين أحا
وقع عند مسلم في بعض طرقو الجمع بين الحديثين من طريق ابن عمر بلفظ: خم  ال جناح 



 على من قتلهن في الحل والحـر انتهى.
وفي رواية لمسلم عن ابن عمر قاؿ: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو  

 خم  المذكورات، وزاد: والحية. انتهى.كاف يأمر بقتل الكلب، وذكر بقية ال
قاؿ البدر األمير في سبل السبلـ: ووقع عند أبي داود زيادة السبع العادي، فكانت سبعاً، 
ووقع عند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة الذئب فكانت ثمانياً ؛ إال أنو نقل عن الذىبي أنو 

 مرسل رجالو ثقات. ذكرىما في تفسير الكلب العقور، ووقع ذكر الذئب في حديث
 وأخرج أحمد مرفوعاً: األمر للمحـر بقتل الذئب، وفيو راو ضعيف، وسيأتي تماـ كبلمو.
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قلت: ووقع عند أبي داود زيادة الوزغ من طريق أبي ىريرة وغيره مرفوعاً وسماه فويسقاً فكانت 
لو: خم ..إلى أف قاؿ: تسعاً، قاؿ: وقد دلت ىذه الزيادات أف مفهـو العدد غير مراد من قو 

[، أي 50وتسميتها فواسق؛ ألف الفسق لغة: الخروج، ومنو: }فَػَفَسَق َعْن َأْمِر رَبِّْو {]الكهف:
خرج، ويسمى العاصي فاسقاً بخروجو عن أمر ربو، ووصفت المذكورة بذلك لخروجها عن 

ا من حكم غيرىا من الحيوانات في تحريم قتل المحـر لها، وقيل: لخروجها عن غيرى
[ فسمى ما ال 145الحيوانات في حل أكلو لقولو تعالى: }َأْو ِفْسًقا ُأِىلَّ ِلغَْيِر اللَِّو {]األنعاـ:

[، 121يؤكل فسقاً، قاؿ تعالى: }َوالَ تَْأُكُلوا ِممَّا َلْم ُيْذَكِر اْسُم اللَِّو َعَلْيِو َوِإنَُّو َلِفْسٌق{]األنعاـ:
اء واإلفساد وعدـ االنتفاع فهذه ثبلث علل استخرجها وقيل: لخروجها عن حكم غيرىا باإليذ

العلماء في حل قتل ىذه الحيوانات، ثم اختلف أىل الفتوى فمن قاؿ باألوؿ الحق بالخم   
كلما جاز قتلو للحبلؿ في الحل، ومن قاؿ بالثاني الحق كلما ال يؤكل إال ما نهى عن قتلو، 

 لحاؽ بما يحصل منو اإلفساد.وىذا قد يجامع األوؿ، ومن قاؿ بالثالث خص اإل
قاؿ المصنف ]جاء[ في فتح الباري: قلت: وال يخفى أف ىذه العلل ال دليل عليها فيبعد 

اإللحاؽ بغير المنصوص بها فاألحوط عدـ اإللحاؽ، وبو قالت الحنفية: إال أنهم ألحقوا الحية 
بتدأ بالعدواف واألذى لثبوت الخبر، والذئب لمشاركتو للكلب في الكلبية، وألحقوا بذلك من ا

 المركب من غيرىا.
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قاؿ ابن دقيق العيد: التعدية بمعنى األذى إلى كل مؤذ قوي بالنظر إلى تصرؼ أىل القياس فإنو 
 ظاىر من جهة اإليماء بالتعليل بالفسوؽ ىو الخروج عن الحد انتهى.
ية والذئب واألسد إلى وفي التلخيص قولو: وفي معنى المذكورات سمى الخم  الفواسق: الح

 آخره.
قلت: ىذا قصور عظيم من العدوؿ إلى القياس مع وجود النص في الحية، وفي الذئب واألسد، 

 وذكر األدلة.
وفي البحر: وال يجوز قتل حيواف إال الستة وما أشبهها في الضرر كالزنبور المؤذي، وال خبلؼ 

المالك من حفظو قالوا: وما ضر من في ذلك، واشترطت الهدوية في الكلب العقور بعد تمرد 
غير ذلك قياساً على الكلب العقور وسواء كاف ضرره في الحاؿ أو في المستقبل جاز قتلو  

كالهر إذا أكل الدجاج والحماـ واألسد والنمر ونحوىا من الضارات فإف كاف الضر في النادر  
حمل الطعاـ على جهة االستمرار كضرر النملة والنحلة فإنو ال يباح قتلها إال إذا كانت النملة ت

جاز قتلها؛ لثبوت الضرر منها بذلك القياس على الكلب العقور، لثبوت الضرر، وكذلك القرد 
والثعلب لضررىما، والفخاخ لنفختو، والعنكبوت ألنها شيطانية ما لم تكن حاملة، وكذلك سائر 

 الفواسق فبل يجوز قتلها.
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يخفى أنو قد اختلف في تفسير فسقها على ثبلثة أقواؿ كما عرفت،  قاؿ البدر األمير قلت: وال
فبل يتم تعيين واحد منها علة باإليماء فبل يتم اإللحاؽ بو، وإذا جاز قتلهن للمحـر جاز للحبلؿ 
باألولى إلى أف قاؿ: وأطلق في ىذه الرواية لفظ الغراب، وقيده عند مسلم من حديث عائشة 

أو بطنو بياض، فذىب بعض أئمة الحديث إلى تقييد المطلق بهذا،  باألبقع وىو الذي في ظهره
وىي القاعدة في حمل المطلق على المقيد، والقدح في ىذه الزيادة بالشذوذ وتدلي  الراوي 
 مدفوع بأنو صرح الراوي بالسماع فبل تدلي ، وبأنها زيادة من عدؿ ثقة حافظ فبل شذوذ.

راج الغراب الصغير الذي يأكل الحب، ويقاؿ لو قاؿ المصنف: وقد اتفق العلماء على إخ
غراب الزرع، ويقاؿ لو: الزاغ، وقد احتجوا بجواز أكلو فيبقى على ما عداه من الغرباف ملحقاً 

 باألبقع.
والمراد بالكلب ىو المعروؼ وتقييده بالعقور يدؿ أنو ال يقتل غير العقور، ونقل عن أبي ىريرة 

 ن زيد بن أسلم تفسيره بالحية، وعن سفياف أنو الذئب خاصة.تفسير الكلب العقور باألسد، وع
وقاؿ مالك في الموطأ: كلما عقر الناس وأخافهم وعدى عليهم مثل األسد، والنمر، والفهد، 



 والذئب، ىو الكلب العقور، وكذا نقل أبو عبيد، عن سفياف، وىو قوؿ الجمهور.
ا على عتبة بن أبي لهب: ))اللهم سلط واستدؿ لذلك بقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم لما دع

 عليو كلباً من كبلبك ((، فقتلو األسد، وىو حديث حسن، أخرجو الحاكم. انتهى.
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واستدؿ صاحب البحر وغيره فيما ذكره في القرد وما بعده بالقياس على الكلب العقور بجامع 
بعير أو ثور نطوح أو  العلة وىو الضرر قاؿ: ومن ذلك لو صاؿ على اإلنساف )شيء( من

غيرىما وخشي على نفسو معو ولم تندفع إال بالقتل فبل إشكاؿ في جواز قتلو، وال خبلؼ في 
 ذلك. انتهى.

 تنبيو
 دؿ حديث المجموع وما ذكرنا من أدلة الفواسق المذكورة أنو ال يقتل غيرىا من الدواب.

ة، والصرد، والضفدع، إذ ال ضرر قاؿ في البحر: وال يقتل الهدىد، والخطاؼ، والنملة، والنحل
 فيهن، وال كفارة فيهن إال اإلثم انتهى.

وال خبلؼ في ذلك فيما أعلم إال في النملة التي تحمل الطعاـ على جهة االستمرار السالف 
ذكره، وىو مدفوع بقولو: والحجة ما أخرجو أبو داود من طريق ابن عباس أف رسوؿ اهلل صلى 

 عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدىد، والصرد انتهى.اهلل عليو وآلو وسلم نهى 
ولما في النحلة من المنفعة وىو العسل والشمع ذكره في التلخيص، وفيو ورد النهي عن قتل 
النحل والنمل. أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حباف من حديث ابن عباس رجالو رجاؿ 

 الصحيح.
د في ىذا الباب ثم رواه من حديث سهل بن سعد، وزاد فيو: قاؿ البيهقي: ىو أقوى ما ور 

 والضفدع، وفيو: عبد المهيمن بن عباس، وسهل بن سعد، وىو ضعيف.
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وفيو: قولو ورد النهي عن قتل الخطاؼ، أبو داود في المراسيل من طريق عباد ابن إسحاؽ عن 
قتل الخطاطيف، ورواه البيهقي معضبًل  أبيو، قاؿ: نهى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن

من حديث ابن الحويرث عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، ورواه ابن حباف في الضعفاء من 
 حديث ابن عباس أي مرفوعاً، وفيو: األمر بقتل العنكبوت، وفيو: عمرو بن جميع وىو كذاب.



 و يرمى بالوضع.. انتهى.وقاؿ البيهقي روى فيو حديث مسند، وفيو حمزة النصيبيني، وى
قاؿ الدارقطني في عللو: وروي ىذا الحديث عن أبي ىريرة، وىو وىم، والصواب عن ابن 

 عباس، انتهى.
وخالف أبو حاتم وأبو زرعة ما ذكره البيهقي أنو أقوى ما ورد ففي علل ابن أبي حاتم، ثم سألت 

 أبي عنو، فقاؿ: حديث مضطرب.
ل، ولفظ حديث الحويرث، قاؿ: نهى رسوؿ اهلل صلى اهلل وقاؿ أبو زرعة: الصحيح أنو مرس

 عليو وآلو وسلم عن قتل الخطاطيف، وقاؿ: ))ال تقتلوا ىذه إنها تعوذ بكم من غيركم ((.
قاؿ البيهقي: ورواه إبراىيم ابن طهماف، عن عباد بن إسحاؽ، عن أبيو قاؿ: نهى رسوؿ اهلل 

ذ البيوت.ومن ىذا الوجو أخرجو أبو داود في صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن قتل الخطاطيف عو 
 مراسيلو.

 قاؿ البيهقي: وىو منقطع أيضاً.
 ي فيو حديثاً مسنداً إال أنو قاؿ: يرمى بالوضع. وروى حمزة النصيب

وفي التلخيص ورد النهي عن قتل الضفدع أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي من حديث عبد 
طبيب عند رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم دواًء،  الرحمن بن عثماف التيمي، قاؿ: ذكر

 وذكر الضفدع يجعل فيو، فنهى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن قتل الضفدع.
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 قاؿ البيهقي: ىو أقوى ما روي في النهي.
وروى البيهقي من حديث أبي ىريرة النهي عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدىد، وفي 

 ناده إبراىيم بن الفضل أعني المخزومي وىو متروؾ.إس
وقد تقدـ حديث سهل بن سعد قريباً، ورواه البيهقي من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص 
موقوفاً بلفظ: ))ال تقتلوا الضفادع فإف نقيقها تسبيح ، وال تقتلوا الخفاش فإنو لما خرب بيت 

 ((.المقدس قاؿ: يا رب سلطني على البحر أغرقهم
 قاؿ البيهقي: إسناده صحيح، انتهى.

قلت: ولفظو في أبي داود: حدثنا محمد بن كثير، )نا( سفياف، عن أبي ...، عن سعيد بن 
خالد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثماف، أف طبيباً سأؿ النبي صلى اهلل عليو 

 و وآلو وسلم عن قتلها انتهى.وآلو وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى اهلل علي
قاؿ البيهقي: وصح عن عبد اهلل بن عمرو موقوفاً عليو، أنو قاؿ: ))ال تقتلوا الضفادع (( وذكر 



الخبر، بلفظو، قاؿ: وإسناده صحيح إال أف فيو عبد اهلل بن عمرو كاف يأخذ من اإلسرائيليات، 
اً لكن روى البيهقي من طريق ولفظو في التلخيص: حديث نهى عن قتل الخفاش لم أجده مرفوع

حنظلة بن أبي سفياف عن القاسم عن عائشة، كاف األوزاع يـو أحرؽ ببيت المقدس تنفخ في 
 النار والوطواط يطفيها بأجنحتو.
 قاؿ البيهقي: ىذا موقوؼ صحيح.

)قلت(: وحكمو الرفع ألنو ال يقاؿ بغير توقيف، وما كانت عائشة ممن يأخذ عن أىل الكتاب، 
ى البيهقي من رواية زرارة بن أومى عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص، قاؿ: ))ال تقتلوا وقد رو 

 الضفادع..((الحديث.
 وفي ىامش التلخيص بلفظ: أقوؿ: ومن ىذا الوجو يؤخذ أف الخطاطيف ىي الخفاش انتهى.
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 ]عودة لطالعة الوالدين[
، َعْن َأبِيِو، عَ  ثَِني زَْيُد ْبُن َعِليٍّ ـُ قَاَؿ: َأَتى َرُسْوَؿ اللَِّو صلى اهلل َحدَّ ِه، َعْن َعِليٍّ َعَلْيِهُم السَّبَل ْن َجدّْ

؟ قَاَؿ:  عليو وآلو وسلم رَُجٌل؛ فَػَقاَؿ: يَا َرُسْوَؿ اللَِّو َمْن َأَحقُّ النَّاِس َمنّْي ِبُحْسِن الصُّْحَبِة َوبِاْلِبرّْ
َك((، قَاَؿ: ُثمَّ َمْن؟ قَاَؿ: ))ُأمَُّك((، قَاَؿ: ُثمَّ َمْن؟ قَاَؿ: ))ُأمَُّك ((، قَاَؿ: ُثمَّ َمْن؟ قَاَؿ: ))ُأمُّ 

 ))َأبُػْوَؾ((، قَاَؿ: ُثمَّ َمْن؟ قَاَؿ: ))َأقَارُِبَك َأْدنَاَؾ َأْدنَاَؾ ((.
قاؿ في التخريج: السيوطي في جمع الجوامع ما لفظو: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباؾ ، ثم 

 األقرب، فاألقرب(( .
د في المسند، وأبو داود، والترمذي، وقاؿ: حسن، والطبراني في الكبير، والحاكم، أحم

والبيهقي عن بهز بن حكيم، عن أبيو، عن جده، وأحمد في المسند، وابن ماجة، عن أبي 
 ىريرة، انتهى.

 قلت: أخرجو أبو داود في سننو بلفظو من طريقين:
 وعاً.أحدىما: من طريق بهز بن حكيم بسنده المذكور مرف

والثانية: من طريق كليب بن منفعة الحنفي، عن جده، وفي رواية لو قاؿ: حدثنا محمد بن كثير، 
حدثنا سفياف، عن بهز بن حكيم، عن أبيو، عن جده، قاؿ: قلت يا رسوؿ اهلل من أبر؟ قاؿ: 

 ))أمك((... إلى آخر الخبر بلفظو.
 سر، وىو اإلحساف.وأبر: بفتح الهمزة والباء، صيغة المتكلم من البر بالك
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وأخرج البخاري في الصحيح بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، )ثنا( جرير، عن عمارة بن القعقاع، 
عن ابن شبرمة، عن أبي ىريرة قاؿ: جاء رجل إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ: يا 

اَؿ: ُثمَّ َمْن؟ قَاَؿ: ))ُأمَُّك((، قَاَؿ: رسوؿ اهللّ من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قَاَؿ: ))ُأمَُّك((، قَ 
ُثمَّ َمْن؟ قَاَؿ: ))ُأمَُّك((، قَاَؿ: ُثمَّ َمْن؟ قَاَؿ: ))َأبُػْوَؾ(( . وقاؿ ابن شبرمة ويحيى بن أيوب، 

حدثنا أبو زرعة مثلو، وأخرج مسلم في صحيحو من حديث جرير بن عبد الحميد بلفظو سندًا 
 ومتناً.

ي األدب المفرد من طريق المقداـ بن معدي كرب مرفوعاً، بلفظ: ))إف وأخرج البخاري أيضاً ف
اهلل يوصيكم بأمهاتكم ، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم 

 يوصيكم باألقرب فاألقرب(( .
وأخرجو أحمد وابن ماجة، وصححو الحاكم كلهم من طريق المقداـ بن معدي كرب مرفوعاً، 

اية أبي زرعة، وصلها البخاري في األدب المفرد، قاؿ: حدثنا سليماف بن حرب، )ثنا( ورو 
وىيب بن خالد، عن ابن شبرمة: سمعت أبا زرعة فذكره بلفظ: قيل: يا رسوؿ اهلل من أبر؟، 
والباقي مثل رواية جريربن عبد الحميد المذكورة، لكن على سياؽ مسلم، ورواية يحيى بن 

ي في األدب المفرد، واإلماـ أحمد كبلىما من طريق عبد اهلل بن المبارؾ: أيوب، وصلها البخار 
أنبأنا يحيى بن أيوب، حدثنا أبو زرعة، فذكره بلفظ: أتى رجل إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم فقاؿ: ما تأمرني ؟ فقاؿ: ))بر أمك(( ، ثم عاد الحديث، وكذا ىو في كتاب البر، 

 والصلة البن المبارؾ.

(4/109) 

 

وفي رواية عند ابن ماجة: حدثنا أبو بكر محمد بن ميموف المكي، ثنا سفياف بن عيينة، عن 
عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 

مَّ َمْن؟ قَاَؿ: ))ُأمََّك((. وسلم: من أبر؟ قَاَؿ: ))ُأمََّك ((. قَاَؿ: ُثمَّ َمْن؟ قَاَؿ: ))ُأمََّك((. قَاَؿ: ثُ 
 قَاَؿ: ُثمَّ َمْن؟ قَاَؿ: ))َأبَْاَؾ((. قَاَؿ: ُثمَّ َمْن؟ قَاَؿ: ))األدنى فاألدنى(( .

 وذكره في مجمع الزوائد، وقاؿ: إسناده صحيح، ورجالو ثقات.
، وفيو: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة، ]ثنا[ شريك بن عبد اهلل، عن منصور عن عبيد اهلل بن علي
عن أبي سبلمة السبلمي، قاؿ: قاؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))أوصي امرءاً بأمو ، 

أوصي امرءاً بأبيو، أوصي امرءاً بمواله الذي يليو، وإف كاف عليو منو  -ثبلثاً -أوصي امرءاً بأمو، 



 أذى يؤذيو(( . انتهى.
ـو النكرة في اإلثبات مثل ولفظ: أوصي: من اإليصاء، وامرءًا: يريد بو العمـو فهو من عم

علمت نف  أي كل نف  ذكراً كاف أو انثى، وقد نبو في مجمع الزوائد على أف ىذا الحديث 
مما انفرد بو ابن ماجة لكن لم يتعرض إلسناده، وقاؿ لي  ألبي سبلمة ىذا عند ابن ماجة 
 سوى ىذا الحديث، ولي  لو شيء في بقية الكتب، واسم أبي سبلمة خداش، انتهى.

والحديث يدؿ على كرامة األـ على األب على ولديهما ذكرًا كاف أو انثى أو معاً، ولو جماعة، 
وأف لها من البر النصيب األوفر، وكثرة حقوقها عليو بتفضيلها في البر بثبلثة أمثاؿ مايستحقو 

 األب من البر، وىكذا وقع تكرار ثبلثاً في جميع الروايات السالف ذكرىا.
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وجو في ذلك ما أشار إليو الحافظ ابن حجر في فتح الباري: بما تناؿ األـ من صعوبة وال
الحمل ثم الوضع، ثم الرضاع، فهذه تنفرد بها األـ وتشقى بها، ثم تشارؾ األب في التربية، 

َنا اإِلنَساَف ِبَواِلَدْيِو َحَمَلْتُو ُأمُّ  ُو َوْىًنا َعَلى وقد وقعت اإلشارة إلى ذلك في قولو تعالى: }َوَوصَّيػْ
[، فسوى بينهما في الوصاية وخص األـ باألمور الثبلثة. 14َوْىٍن َوِفَصالُُو ِفي َعاَمْيِن{]لقماف:

 انتهى.
وتقدـ للمؤلف رضي اهلل عنو في آخر ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنهم  

الزىراء رضي اهلل عنها ما كبلـ اإلماـ النووي في كتاب تهذيب األسماء واللغات عند ترجمة 
يشهد لهذا بقولو: وذكر أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم حين كناىا أـ أبيها، قاؿ: وىو داؿ 
على شفقة محضة، وتكريم من حيث أف األـ أكـر األحياء على اإلنساف. وقد اختلف العلماء 

غيره: أف األـ أكـر أيهما أكـر األـ أو األب على ولدىما؟ فذكر المحققوف ومنهم عياض و 
َنا اإِلنَساَف ِبَواِلَدْيِو{، ثم  وأوجب حق وألمر ما جمع اهلل بين األبوين تحت قولو تعالى: }َوَوصَّيػْ

[ إلى آخر اآلية. 15عاد إلى األـ مفضبلً لمقامها بقولو تعالى: }َحَمَلْتُو ُأمُُّو ُكْرًىا ..{]األحقاؼ:
 قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))أمك (( فلما  وفي الحديث لمن قاؿ: من أبر يا رسوؿ اهلل

كررىا ثبلثاً وىو يجيب عليو بذلك، قاؿ في الرابعة: ))بر أباؾ(( إلى غير ذلك فأين المقاماف 
 فإف بينهما لبوف بعيد. انتهى.

 وإلى ما ذكرنا من داللة الخبر ذىب الجمهور واحتجوا بداللة األصل وشواىده.
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جماعة من العلماء: المراد أف األـ تستحق على الولد الحظ األوفر من البر، وقاؿ القرطبي و 
 وتتقدـ في ذلك على حق األب عند المزاحمة.

 وقاؿ الليث وطائفة من العلماء: إف لؤلـ ثلثي البر، ولؤلب الثلث.
 احتج الليث ومن معو بما أخرجو الحاكم من حديث أبي رمثة بكسر الراء والثاء المثلثة وسكوف

 الميم، ولفظو: أمك، أمك، وأباؾ، ثم أختك وأخاؾ، ثم أدناؾ أدناؾ.
وفي فتح الباري: قاؿ: وسئل الليث عن المسألة بعينها ؟ فقاؿ: ))أطع أمك فإف لها ثلثي البر 
(( وىذا يشير إلى الطريق التي لم يتقرر ذكر األـ فيو إال مرتين، وقد وقع كذلك في رواية 

 بن القعقاع عند مسلم.محمد بن فضيل، عن عمارة 
وفي حديث المقداـ بن معدي كرب فيما أخرجو البخاري في األدب المفرد واإلماـ أحمد بن 
حنبل وابن ماجة والحاكم وصححو، ونقل عن اإلماـ مالك التسوية بينهما وإلى ذلك ذىب 
بعض الشافعية، وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري قاؿ: لكن نقل الحرث المحابسي 
اإلجماع على تفضيل األـ في البر، وفيو نظر، والمنقوؿ عن مالك لي  صريحاً في ذلك فقد 
ذكره ابن بطاؿ، قاؿ: سئل مالك: ]طلبني[ أبي فمنعتني أمي قاؿ: ))أطع أباؾ، وال تعص أمك 

. )) 
قاؿ ابن بطاؿ: ىذا يدؿ على أنو يرى أف برىما سواء كذا قاؿ، وليست الداللة على ذلك 

واحتج بحديث طارؽ المحاربي، قاؿ: قدمنا المدينة فإذا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو بواضحة، 
وآلو وسلم قائم على المنبريخطب الناس ويقوؿ: ))يد المعطي العليا ، وابدأ بمن تعوؿ، أمك 

 وأباؾ وأختك وأخاؾ ثم أدناؾ أدناؾ(( رواه النسائي وصححو ابن حباف والدارقطني.
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مهور عن حجة الليث ومن معو بأف لفظ حديث أبي ِرْمِثة المروي قاؿ: انتهيت ويجاب عن الج
إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فسمعتو يقوؿ: ))أمك وأباؾ، ثم أختك وأخاؾ ، ثم 
أدناؾ أدناؾ(( ، أخرجو الحاكم ىكذا، وأصلو عند أصحاب السنن الثبلث وأحمد وابن حباف 

ره في الجمع بين األـ واألب، فيصلح حجة لئلماـ مالك لما فيو مثل حديث طارؽ السالف ذك
 من الداللة على التسوية بينهما في البر.

قلت: الظاىر عدـ صبلحيتو الحتجاج الليث ومالك لما ذكرنا ألف حديث طارؽ في اإلنفاؽ، 
ولي  ىو محل النزاع ىنا مع أنو ال خبلؼ في ذلك، وحديث أبي رمثة محموؿ على أنو سمع 
من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم آخر الكبلـ ولم يسمع أولو؛ ألنو قاؿ: انتهيت إلى 



رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فسمعتو يقوؿ، فحدث بما سمع، ثم لم تكن روايتو مبينة 
 للمقصود من الكبلـ النبوي، ىل ىو في بر الوالدين، أو في اإلنفاؽ فتحمل على اإلنفاؽ.

و حسن في الجمع بين ىذه األدلة، وإال فهو ال يقاـو أدلة الجمهور الناطقة بتكرار وىذا وج
ذكر األـ ثبلثاً، وذكر األب في الرابعة، وصرح بذلك في الرواية يحيى بن أيوب، ولفظو: ثم 
أعاد الرابعة فقاؿ: ))بر أباؾ ((، وىكذا. وقع في رواية بهز بن حكيم وغيره، وزاد في آخره: 

 رب فاألقرب(( انتهى.))ثم األق
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قاؿ الحافظ ابن حجر: وجاء ما يدؿ على تقديم األـ في البر مطلقاً ما أخرجو أحمد والنسائي 
وصححو الحاكم من حديث عائشة سألت النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم: أي الناس أعظم 

، وكذا حديث عمرو بن  حقاً على المرأة؟ قاؿ: ))زوجها ((، قلت: فعلى الرجاؿ؟ قاؿ: ))أمو((
شعيب عن أبيو عن جده أف امرأة قالت: يا رسوؿ اهلل إف ابني ىذا كاف بطني لو وعاء وثديي لو 
سقاًء، وحجري لو حواًء، وإف أباه طلقني، وأراد أف ينزعو مني، قاؿ: ))أنت أحق بو ما لم 

بها باألمور  تنكحي (( ، كذا أخرجو الحاكم وأبو داود فتوصلت الختصاصها بو باختصاصو
 الثبلثة، انتهى.

 قولو: أتى رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم رجٌل.
وىو جد  -بفتح المهملة وسكوف التحتانية-قاؿ في فتح الباري يحتمل أنو معاوية بن حيدة 

بهز بن حكيم فقد أخرج المصنف في األدب المفرد من حديثو قاؿ: قلت يا رسوؿ اهلل من أبر 
 الحديث، وأخرجو أبو داود والترمذي.. انتهى.؟ قاؿ: أمك.. 

وقولو: من أحق الناس مني بحسن الصحبة؟ وبالبر؟ أي من الذي يستحق مني الطاعة المرضية 
 من الناس والصحبة والصحابة مصدراف بمعنى وىو المصاحبة.

وفي رواية جرير، عن عمارة من حديث أبي ىريرة عند البخاري من أحق الناس بحسن صحابتي 
، وفي رواية محمد بن فضيل عن عمارة عند مسلم بحسن الصحبة، وعنده في رواية شريك عن 
عمارة وابن شبرمة جميعاً عن أبي زرعة مثل رواية جرير، وقد أخرجو ابن ماجة من ىذا الوجو 

 مطواًل.
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س مني وأخرجو أحمد بن حنبل من طريق شريك فقاؿ في أولو: يا رسوؿ اهلل نبئني بأحق النا
 صحبة ، والبر تقدـ الكبلـ عليو في الحديث الثامن من ىذا بما فيو الكفاية، فراجعو ترشد.
وقولو: ثم أبوؾ، ىكذا في نسخة المجموع بخط المؤلف وسائر نسخ المجموع الخطية 

القديمة الشهيرة بالصحة والقراءة، وىكذا ىو في لفظ الصحيحين بالرفع، واألفراد، وألحمد 
والترمذي وأبي داود وابن ماجة والبيهقي في سننهم، والحاكم في مستدركو، في المسند 

والطبراني في الكبير: ثم أباؾ بالنصب واألفراد، واألوؿ ظاىر، ويخرج الثاني على إضمار فعل، 
ولفظ األـ مفرد عند الجميع، وللبخاري وأحمد وابن ماجة بأمهاتكم وبآبائكم بصيغة الجمع 

ع من الجدات واألجداد مع األبوين ومع عدمهما من استحقاقهم بحسن فيهما فيشمل ما اجتم
الصحبة والبر على صفة منطوؽ الخبر مثل األبوين، وبو قاؿ الجمهور، وحجتهم الخبر، ويتأتى 

 في ذلك خبلؼ من تقدـ ولي  لهم حجة إال بالقياس على األبوين.
في باب الجد عند ابن عباس  وأجاب الجمهور عليهم بأنو ال قياس مع النص ورد بما تقدـ

وغيره أف لفظ األب شامل لما على من اآلباء، وتقدـ ذكر حججهم ىنالك، وعلى ذلك فأدلة 
الباب ىنا شاملة لما على من اآلباء، وقد استوفينا الكبلـ ىنالك بما أغنى عن اإلعادة، وفي 

 الجواب النبوي تنبيو للسائل يحسن ما يسأؿ عنو.
 ؾ أدناؾ.وقولو: أقاربك: أدنا

 قاؿ في فتح الباري: والمراد بالدنو القرب إلى البار.
 قاؿ عياض: تردد بعض العلماء في الجد، واألخ، واألكثر على تقديم الجد.
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)قلت(: وبو جـز الشافعي، قاؿ: تقدـ الجد، ثم األخ، ثم يقدـ من أدلى بأبوين على من أدلى 
، ثم سائر بواحد، ثم تقدـ القرابة من ذوي الرحم ، وتقدـ منهم المحاـر على من لي  بمحـر

العصبات، ثم المصاىرة، ثم الوالء، ثم الجار، وأشار ابن بطاؿ إلى أف الترتيب حيث ال يمكن 
 إيصالهم دفعة واحدة، وىو واضح، انتهى.

 وىل األفضل التسوية بين األخوة مثبلً أو يفضل الكبير على الصغير أو العك .
كبير األخوة على صغيرىم، كحق الوالد على ولده، وفي رواية: ))األكبر من في البيهقي: حق  

األخوة بمنزلة األب (( ، واألفضل التسوية بين الذكر واألنثى؛ لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 
))سووا بين أوالدكم ((، والخبر متصل ضعيف، وقيل: الصحيح إرسالو، ولحديث: ))سووا بين 

 ، ولو كنت مفضبلً أحداً لفضلت النساء(( ، وفي رواية: ))البنات((، انتهى. أوالدكم في العطية
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 ]صفة الناٍر[
ـُ قَاَؿ: نَارُُكْم َىِذِه ُجْزءٌ  ِه، َعْن َعِليٍّ َعَلْيِهُم السَّبَل ، َعْن َأبِيِو، َعْن َجدّْ ثَِني زَْيُد ْبُن َعِليٍّ ِمْن  َحدَّ

نََّم، َوَلوالَ َأنػََّها ُغسَّْلْت ِبَسْبِعيَن َماًء َما َأطَاَؽ آَدِميّّ َأْف ُيْسِعَرَىا، َوِإفَّ َلَها َسْبِعيَن ُجْزٍء ِمْن نَاِر َجهَ 
َقى َمَلٌك ُمَقرٌَّب َوالَ نَِبيّّ ُمْرَسٌل ِإالَّ َجثَا َعَلى رُْكَبتَػْيِو ِمْن َصْرخَ  ِتَها، َوَلْو َأفَّ يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َلَصْرَخًة الَ يَػبػْ

 بلً ِمْن َأْىِل النَّاِر ُعلَّْق بِاْلَمْشِرِؽ اَلْحتَػَرَؽ َأْىُل اْلَمْغِرِب ِمْن َحرِّْه.رَجُ 
أسأؿ اهلل لي وألبوي وأقاربي وللمؤمنين والمؤمنات بأسمائو وصفاتو، وبمحمد صلى اهلل عليو 
ين وآلو وسلم أف يجيرنا من صرختها، وينجي أجسامنا الضعيفة من نارىا، بحولو وطولو، آم

 اللهم آمين، ىكذا سياؽ الخبر بلفظو في المنهاج الجلي،.
قاؿ في التخريج: السيوطي في جمع الجوامع: ))ناركم ىذه جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم 
، ولوال أنها غمست في الماء مرتين ما استمتعتم بها، وأيم اهلل إف كانت لكافية، وإنها لتدعو 

 دًا(( .اهلل أف ال يعيدىا في النار أب
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الحاكم، وتعقب عن أن : ))ناركم ىذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم ، لكل جزء منها 
حرىا(( ، الترمذي، وقاؿ: حسن غريب، وأبو يعلى الموصلي عن أبي سعيد: ))ناركم ىذه التي 

لكافية؟ قاؿ: توقد بنو آدـ جزءاً من سبعين جزءًا من نار جهنم((، قيل: يا رسوؿ اهلل: إف كانت 
))فإنها فضلت عليو بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل حرىا(( ، مالك، وأحمد في المسند، 

 والبخاري ومسلم والترمذي عن أبي ىريرة، انتهى.
قلت: كبلـ التخريج يشهد لصدر الخبر، ومثل ذلك ما ذكره في كتاب السلوة بلفظو من طريق 

ولفظو في الموطأ: حدثني مالك عن أبي الزناد،  أبي ىريرة، ولي  عند مالك كلهن، مثل حرىا،
عن األعرج، عن أبي ىريرة: أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))نار بني آدـ التي 
توقدوف جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم((، فقالوا: يا رسوؿ اهلل إف كانت لكافية، قاؿ: 

 هى.))إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءًا(( ، انت
وأخرجو البيهقي في سننو، وابن حباف في صحيحو بزيادة: ))وضربت في البحر مرتين، ولوال 
ذلك ما جعل اهلل فيها منفعة(( ، ومثل ىذه الزيادة عند أحمد، وأخرجو ابن ماجة في سننو في 
ل باب صفة النار، بلفظ: حدثنا محمد بن عبد اهلل بن نمير، )ثنا( أبو يعلى، قاؿ: )ثنا( إسماعي



بن أبي خالد، عن نفيع بن داود، عن أن  بن مالك، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم: ))إف ناركم ىذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم ، ولوال أنها أطفئت بالماء مرتين ما 

 انتفعتم بها، وإنها لتدعو اهلل عز وجل أف ال يعيدىا فيها(( ، انتهى.
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ي الزوائد، ونسبو إلى الحاكم قاؿ: صحيح اإلسناد على شرط الشيخين، وبعضو في وذكره ف
الصحيحين من حديث أبي ىريرة، وذكره المنذري بإسناد واٍه، والحاكم عن جسر بن واقد، 

 وىو واه عن الحسن، وقاؿ: صحيح اإلسناد.
 قاؿ الحافظ العزيزي: وىو حديث صحيح.
في قوؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ناركم ىذه  وأخرج الدارمي في مسنده بلفظ: باب

جزء من كذا جزء (( ، أخبرنا جعفر بن عوف، )أنا( الهجري، عن أبي عياض، عن أبي ىريرة، 
قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف ناركم ىذه جزء من سبعين جزءاً من نار 

 جهنم ((، انتهى.
ث أبي ىريرة مرفوعاً: ))إف ناركم ىذه جزء من سبعين جزءاً من نار وأخرج ابن مردويو من حدي

جهنم ، ولوال أنها ضربت في اليم سبع مرات ما انتفع بها بنو أدـ(( ال يقاؿ بوقوع التنافي بين 
قولو في األصل: ولوال أنها غسلت، وبين قولو في الشواىد: غمست، وأطفئت التفاؽ معنى 

مرة بعد مرة، وما في الشواىد في قولو: ولوال أنها غمست في  الجميع، وىو إزالة شدة حرىا
الماء مرتين، وفي بعضها: أطفئت بالماء مرتين ال يعارض ما في األصل أنها غسلت بسبعين 
ماًء؛ إلف ما في كل منها من مفهـو العدد لي  بمعتبر عند الجمهور، وما في األصل زيادة من 

ولفظ يسعرىا في كبلـ المجموع بالتخفيف والتشديد عدؿ، وىي مقبولة كما قرر في محلو، 
للمبالغة والمسعر والمسعار ما يحرؾ بو النار من آلة الحديد، ويجمع على مساعر ومساعير  

 كمافي النهاية بمعنى يوقدىا لينتفع بها كما ىو صريح الشواىد.
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احتماؿ للتحسين من حديث  ويشهد لعجز الخبر معنى ما رواه الطبراني والمنذري، وفي إسناده
أن  قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))لو أف غرباً من جهنم جعل في وسط 
األرض آلذى نتن ريحو وشدة حره ما بين المشرؽ والمغرب، ولو أف شرارة من نار جهنم 



 بالمشرؽ لوجد حرىا من في المغرب(( ، انتهى.
 اف الراء بعدىا باء موحدة: ىو الدلو العظيم.)والغرب( بفتح الغين المعجمة وإسك

والحديث محموؿ على الرفع لما عرفت من الشواىد المذكورة كما ىي القاعدة، وألنو ال سبيل 
لبلجتهاد فيو فسبيلو الرفع كما قرر في محلو، ولما فيو من أعبلـ النبوة ألخباره بفرط حر نار 

لكل بني آدـ حتى البهائم، والطير والدواب اآلخرة على فرط حر نار الدنيا المعلـو حرىا 
بسبعين ضعفاً على حر نار الدنيا. وىو يدؿ على الترىيب والتخويف الشديد والتحذير البالغ 

 األكيد من نار جهنم نعوذ باهلل منها.
 وقد اشتمل الخبر على فوائد:

ألليم، وأنها قد بلغت األولى: على بياف صفة نار اآلخرة نعوذ باهلل منها، وما فيها من العذاب ا
من الحرارة إلى حد زائد على حرارة نار الدنيا بسبعين ضعفاً مع ما ذكره من تبريدىا بالعدد 

 المذكور بالماء ما انتفع بها أحد في الدنيا.
 الثانية: ما يكوف من ىوؿ أمر نار اآلخرة يـو القيامة، وفرط حرىا وشدة ألمها، وعظم عذابها.

دد األجزاء الذاىبة من حر نار الدنيا أبعده باالنتفاع على حر نار اآلخرة الثالثة: على بياف ع
المعدة للعذاب سبعوف جزءًا، ولوال السبعين الجزء الذاىبة من حر نار الدنيا على نار اآلخرة ما 

 قدر أحد يسعرىا فضبلً عن أف ينتفع بها.
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و علق بالمشرؽ الحترؽ أىل المغرب من الرابعة على بياف ما يناؿ أىل النار من حرىا أنو ل
 حره، فكيف بمن فيها.

قاؿ القرطبي: معنى ىذه األحاديث لو جمع ما في الوجود من الحطب فأوقد حتى صار كلو 
 ناراً لكاف الجزء الواحد من جزء نار جهنم أشد من حر نار الدنيا بسبعين ضعفاً. انتهى.

جعة، والتأثير العظيم عند المبلئكة المقربين الخامسة على بياف ما لصرختها من الشدة المف
 واألنبياء المرسلين المقطوع لهم بالجنة من جثي كل واحد منهم على الركب.

وجثي بتشديد الياء جمع جاث، وىو الذي يجل  على ركبتيو، ذكره في النهاية فكيف بحالة 
[ أي 28مٍَّة َجاثَِيًة {]الجاثية:من دونهم يومئذ في الجثو على الركب لقولو تعالى: }َوتَػَرى ُكلَّ أُ 

تجل  على ركبها، ولفظ الكشاؼ: قولو: }َجاثَِيًة{: باركة مستوفزة على الركب، وقرئ: 
}َجاِذيًَة{ من الجذو، ]وىو[ أشد استنفاراً من الجثو؛ ألف الجاذي ىو الذي يجل  على 

 أطراؼ أصابعو.
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ز في صرختها أحد وجهين: إما صياح الخزنة قاؿ القاضي جعفر في شرحو لهذا الخبر: ويجو 
بأصوات ىائلة، وإما شدة زفيرىا وما يسمع من صوت التهابها فيفزع العصاة لذلك فزعاً 

شديدًا، وما في الخبر من جثي المبلئكة واألنبياء على الركب فإنو محموؿ على أنهم يجثوف 
عوا من شيء لشدة ىولو لفزعوا لمخاصمة األمم المخالفة والشهادة عليهم أو على أنهم لو فز 

من صرخة النار، وإف كنا نعلم أنهم ال يفزعوف يـو القيامة لقولو تعالى: }الَ َيْحُزنُػُهُم اْلَفَزُع 
[، وقاؿ تعالى: }َويُػَنجّْي اللَُّو الَِّذيَن اتػََّقوا ِبَمَفازَتِِهْم الَ َيَمسُُّهُم السُّوُء َوالَ 103اأَلْكبَػُر {]األنبياء:

 [. انتهى.61ْحَزنُوَف{]الزمر:ُىْم يَ 
ويروى ذلك عند رؤيتها لمن في المحشر لقولو تعالى: }ِإَذا رََأتْػُهم ِمْن َمَكاٍف بَِعيٍد َسِمُعوا َلَها 

[، وقولو تعالى: 23[، وقولو تعالى: }َوِجيَء يَػْوَمِئٍذ ِبَجَهنََّم {]الفجر:12تَػغَيُّظًا َوزَِفيًرا {]الفرقاف:
 [.36ِحيُم ِلَمْن يَػَرى {]النازعات:}َوبُػرَّْزِت اْلجَ 

وفي الكشاؼ: وروي أنها لما نزلت تغير وجو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وعرؼ في 
وجهو حتى اشتد على أصحابو فأخبروا علياً رضي اهلل عنو فجاء فاحتضنو من خلفو، وقبلو بين 

؟ وما الذي غيرؾ؟ فتبل عليو  عاتقيو، ثم قاؿ: يا نبي اهلل بأبي أنت وأمي ما الذي حدث اليـو
اآلية، فقاؿ علي لو: كيف يجاء بها، قاؿ: ))يجيء بها سبعوف ألف ملك يقودونها بسبعين ألف 

 زماـ فتشرد شردة لو تركت ألحرقت أىل الجمع(( انتهى.
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ؿ عليو أخرجو الثعالبي، وابن مردويو، والواحدي من طريق عطية، عن أبي سعيد: ال يقاؿ إنما د
الخبر بقولو: ال يبقى ملك إلى آخره معارض لقولو تعالى: }َوُىْم ِمْن فَػَزٍع يَػْوَمِئٍذ آِمُنوَف 

[ لما ثبت أف المراد 103[، وقولو تعالى: }الَ َيْحُزنُػُهُم اْلَفَزُع اأَلْكبَػُر {]األنبياء:89{]النمل:
كربو أو ألنهم وإف جثوا بالفزع ىو البعث فيبعثوف وىم آمنوف من ىوؿ المحشر والحساب و 

 على الركب فهم آمنوف منها ومن صرختها، وقد قيل: إنو ال حزف وال فزع في الجثي.
قولو: ))ناركم((: اإلضافة ألجل االنتفاع بها أي نار الدنيا ىذه التي تنتفعوف بها، أخرج أصلها 

ىا التي ىي آلدـ عليو السبلـ من جهنم بعد أف ذىب من حرىا األصلي سبعوف ضعفاً من حر 
اآلف عليو، ولداللة ما أخرجو مالك وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي وغيرىم من طريق أبي 
ىريرة مرفوعاً أنها أي نار اآلخرة فضلت عليها أي على نار الدنيا بتسعة وستين جزءاً كلهن أي  



 كل جزء مثل حرىا أي مثل حر نار الدنيا.
 بعين جزءًا من نار اآلخرة.انتهى.وعند الدارمي: إف ناركم ىذه جزءاً من س

ولوال ذلك ما طاؽ أحد أف يسعرىا أي يوقدىا، وإذا لم يقدر أحد على ذلك ما انتفع بها أحد 
لفرط حرىا، وشدة وىجها كما دؿ على ذلك قولو: ))ولو أف رجبلً من أىل النار علق بالمشرؽ 

لتدعو اهلل عزوجل أف ال  -لدنياأي نار ا-.. (( إلى آخر الخبر، ولما ذكرنا في الشواىد أنها 
، وىذا يدؿ على أف شدة الحرارة مما يؤذي النار، وتتآكل -أي الحرارة المزالة -يعيدىا فيها 
 فيما بينها.
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ويؤيده حديث أبي ىريرة عند ابن ماجة بإسناد حسن، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
الت: يا رب أكل بعضي بعضاً فجعل لها نفسين نفساً في وسلم: ))اشتكت النار إلى ربها ، فق

الشتاء ونفساً في الصيف، فشدة ما تجدوف من البرد من زمهريرىا، وشدة ما تجدوف من الحر 
 من سمومها(( .

وأخرج ابن ماجة من حديث أبي ىريرة مرفوعاً: قاؿ: ))أوقدت النار ألف سنة فابيضت ثم أوقد 
وقد عليهاألف سنة فاسودت فهي سوداء مظلمة(( ، وأخرجو عليها ألف سنة فأحمرت، ثم أ
 الترمذي والبيهقي في سننهما.

وفي الموطأ بلفظ: وحدثني مالك، عن عمير بن سهيل بن مالك، عن أبيو، عن أبي ىريرة أنو 
 قاؿ: ))أترونها حمراء كناركم ىذه لهي أسود من القار(( ، والقار الزفت.

مو أبو ىريرة إال بتوقيف إلى غير ذلك من األدلة كتاباً وسنة، وقاؿ الباجي: ومثل ىذا ال يعل
وداللة كل ىذه األدلة واضحة، وكلها ناطقة بالترىيب من مباشرة العبد لؤلعماؿ واألقواؿ 

الموصلة لو إلى جهنم والتخويف منها واإلرشاد إلى توقي كل ذلك، ولو نظرنا إلى منطوقها بعين 
صب أعيننا لما نظرنا إلى الدنيا ومبلذىا وشهواتها طرفة عين يا لها البصيرة واالعتبار وجعلناىا ن

من غفلة في الدنيا تورث في اآلخرة الحسرة والندامة، فإنا هلل وإنا إليو راجعوف، ونستجير باهلل 
من كل ذلك ومن كل قوؿ أو عمل يقربنا إلى نار جهنم ونستعصمو ونسألو التوفيق والهداية لما 

 ى ما يشاء قدير، وباإلجابة جدير آمين.يحب ويرضى إنو عل

(4/124) 

 



وقولو: جهنم: لفظة جهنم أعجمية، وىو اسم لنار اآلخرة، وقيل: ىي عربية سميت بها لبعد 
قعرىا، ومنو زكية جهناـ بكسر الجيم والهاء والتشديد أي بعيدة القعر، وقيل: ىو تعريب لهناـ 

 على أنها ممتنعة من الصرؼ للعجمة والعلمية. بالعبراني، ذكره في النهاية: وجمهور النحاة
 وقاؿ آخروف: ىي عربية يمتنع صرفها للتأنيث والعلمية.

وقاؿ قطرب: حكى لنا عن رواية قاؿ زكية جهناـ: أي بعيدة القعر، ولذلك سميت جهنم، 
 وقيل: سميت جهنم لغلظ أمرىا، يقاؿ: جهنم الوجو أي غليظو.

ة سبعين خريفاً ليبلً ونهارًا، لما رواه الطبراني من حديث أبي وروي أف بين قعرىا وشفيرىا مساف
سعيد الخدري، قاؿ: سمع النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم صوتاً ىالو فأتاه جبريل عليو السبلـ 
فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ما ىذا الصوت يا جبريل ، فقاؿ: ىذه صخرة 

اماً فهذا حين بلغت قعرىا فأحب اهلل أف يسمعك صوتها(( ىوت من شفير جهنم منذ سبعين ع
 ، فما رؤي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ضاحكاً ملء فيو حتى قبضو اهلل.

وفي الباب: عن أبي ىريرة عند مسلم، وعن أبي موسى األشعري عند ابن حباف والبيهقي والبزار 
عن أبي أمامة وروى موقوفاً عند البيهقي  وأبي يعلى من طريق عطاء بن السائب ونحوه مرفوعاً 

وابن حباف، وعن معاذ بن جبل عند الطبراني، ورجالو رجاؿ الصحيح قالو المنذري إال أف 
الراوي، عن معاذ لم ُيَسمَّ، وعن عبد اهلل بن عمر وعند البيهقي وأحمد والترمذي إلى غير 

 ذلك.
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آلتي وشواىده داللة واضحة على خلق الجنة والنار ىذا وفي خبر المجموع وشواىده، والخبر ا
ووجودىما قطعاً منذ خلق اهلل السموات واألرض وىو قوؿ أمير المؤمنين علي، وجمهور 

الصحابة فمن بعدىم، وبو قاؿ اإلماـ زيد بن علي وصاحب الجامع الكافي، واإلماـ يحيى بن 
 في رواية وغيرىم، خلق كثير.حمزة، وأبو علي، وأبو الحسين، والمرتضى محمد بن يحيى 

وحجتهم ما ذكرنا من أدلة الكتاب والسنة وما سيأتي في الحديث اآلتي، وقولو تعالى: }ُأِعدَّْت 
[، وقولو تعالى: }َوَلَقْد رَآُه نَػْزَلًة ُأْخَرى ، ِعْنَد ِسْدرَِة اْلُمْنتَػَهى، 133لِْلُمتَِّقيَن {]آؿ عمراف:
ـُ اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة { 15ػ13النجم:ِعْنَدَىا َجنَُّة اْلَمْأَوى{] [، وقولو تعالى: }َويَاآَد

 [، إلى غير ذلك من أدلة أكثر من أف تحصى.19]األعراؼ:
وفي األساس وغيره من كتب األصوؿ بلفظ: وقاؿ الهادي فمن قبلو وأوالده والحسين بن 

وقاضي القضاة، وأكثر المعتزلة، وغيرىم  القاسم العياني، وأبو ىاشم، واإلماـ أحمد بن سليماف،



 أف اهلل لم يخلقهما، ولكن يخلقهما بعد.
[، والبد من فناء كل شيء فلو كانتا قد خلقتا 35واحتجوا بقولو تعالى: }ُأُكُلَها َداِئٌم {]الرعد:

 لوجب أف يفنيا، وحينئذ يكوف خلقهما وإفنائهما عبثاً.
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إلنو ال يعد الشيء ويدخره إلى وقت طويل إال من يعجز عن  قاؿ اإلماـ أحمد بن سليماف:
إبداعو وقت الحاجة إليو، واهلل ال يعجزه شيء، قاؿ: وإذا كانت قد خلقت لم تكن إال في 
السماء أو في األرض، وإذا كانت قد خلقت في السماء فكيف تبدؿ السماء واألرض وتبقى 

 لولداف، انتهى.الجنة التي فيها، وما فيها من الحور العين وا
[ أي أعدت في 133وأجابوا عن حجة األولين بقوؿ اهلل: }ُأِعدَّْت لِْلُمتَِّقيَن {]آؿ عمراف:

 حكمو فكأنها قد وجدت لما كاف أمره إذا أراد شيئاً أف يقوؿ [لو[ كن فيكوف.
ليها أرواح [ بأف تلك جنة تأوي إ15وأجابوا عن قولو تعالى: }ِعْنَدَىا َجنَُّة اْلَمْأَوى {]النجم:

األنبياء والشهداء والمؤمنين في بقية أياـ الدنيا قبل يـو القيامة ال جنة الخلد التي وعد اهلل 
[ في أياـ 35المتقين جمعاً بين األدلة قالوا: واحتماؿ كوف قولو تعالى: }ُأُكُلَها َداِئٌم {]الرعد:

 اآلخرة ال في أياـ الدنيا.
{ في حكمو من حمل اآلية على العرؼ الحادث، والواجب أجاب األولوف بأف قولهم: }ُأِعدَّتْ 

األخذ بالمعنى العربي، إذا لم يثبت في اللفظ حقيقة شرعية، وقولهم في اآلية الثانية محتاج إلى 
 دليل على ذلك ولورود أدلة الكتاب والسنة وىي أكثر من أف تحصى.

[ بلفظ: وإنما يدفع ذلك من ال وفي الجامع الكافي ]رداً على من قولو قبل الهادي ومن تبعهم
 يعلم.

قاؿ الحسن فيما روى ابن صباح عنو، وىو قوؿ محمد في المسائل، ومن قاؿ إف اهلل لم يخلق 
الجنة والنار ولكن يخلقهما بعد، فإنا نقوؿ: ىذا القوؿ تكلف من قائلو وجرأة، وقذؼ بالغيب 

 وبدعو، انتهى.
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ماـ المهدي أحمد بن يحيى، واإلماـ القاسم بن محمد: وقاؿ المرتضى محمد بن يحيى، واإل
وىو قوؿ أبي القاسم البلخي، وكثير من البغداديين أنو ال قطع بأيهما أي ال بخلقهما، وال بعده، 



وأشار اإلماـ عليو السبلـ إلى بياف الجنة التي جعلها اهلل ألىلها في اآلخرة دار النعيم، وإلى 
 ، بقولو:صفاتها وما فيها وحاؿ أىلها
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 ]صفة الجّنة[
ـُ قَاَؿ: قَاَؿ َرُسْوُؿ اللَِّو  ِه، َعْن َعِليٍّ َعَلْيِهُم السَّبَل ، َعْن َأبِيِو، َعْن َجدّْ ثَِني زَْيُد ْبُن َعِليٍّ صلى اهلل َحدَّ

اْلَياقُػْوُت َوالزُُّمرُُّد، َمبَلطَُها عليو وآلو وسلم: ))اْلَجنَُّة لَِبَنٌة ِمْن َذَىٍب َولَِبَنٌة ِمْن ِفضٍَّة ، وَحْصَباُؤَىا 
َها َشْمٌ  اْلِمْسُك اأَلْذفَػُر، تُػْرابُػَها الزَّْعَفَراُف، َأنَػَهارَُىا َجارِيٌَة، ِثَمارَُىا ُمَتَدلَّْيٌة، َوَأْطَيارَُىا َمرِنٌَة، لَ  ْيَ  ِفيػْ

ُكُث َمَع اْلَحْورَاِء ِمْن ُحْوِرَىا َأْلَف َعاـٍ الَ َتِملُُّو َوالَ زَْمَهرِيْػٌر، ِلُكلّْ رَُجٍل ِمْن َأْىِلَها َأْلُف َحْوراٍء، َيمْ 
لّْ َوالَ َيِملَُّها، َوِإْف َأْدَنى َأْىِل اْلَجنَِّة َمْنزَِلًة َلَمْن يُػَغَدى عليو َويُػَراُح ِبَعَشَرِة آاَلٍؼ َصْحَفًة ِفْي كُ 

َ  ِلآلَخِر، َوِإفَّ الرَُّجَل ِمْن َأْىِل اْلَجنَِّة لََيُمرُّ ِبِو الطّير َصْحَفٍة َلْوٌف ِمَن الطََّعاـِ َلُو رَاِئَحٌة َوَطْعٌم لَيْ 
لرَُّجَل ِمْن َأْىِل فَػَيْشَتِهْيِو فَػَيِخرُّ بَػْيَن َيَدْيِو ِإمَّا طَِبْيخاً َوِإمَّا َمْشِويِّا َما َخَطَر بَِباِلِو ِمَن الشَّْهَوِة، َوِإْف ا

ِمْن ِجَنانِِو بَػْيَن َأنْػَواِع الشََّجِر ِإْذ َيْشَتِهي َثَمَرٌة ِمْن تِْلَك الثَّْماِر فَػُتَدلَّى ِإلَْيِو  اْلَجنَِّة لَْيُكْوُف ِفْي َجنَّةٍ 
َها َما َأرَاَد، َوَلْو َأفَّ حوراء ِمْن ُحْوِرِىْم بَػَرَزْت أَلْىِل اأَلْرِض أَلْعَشْت َضْوَء الشَّْمِ ،  فَػَيْأُكُل ِمنػْ

 اأَلْرِض((. َوالَفْػَتَتَن ِبَها َأْىلُ 
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أسأؿ اهلل لي وألبوي وأقاربي وللمؤمنين والمؤمنات بكتبو وأسمائو الحسنى وبأنبيائو ورسلو 
وبمحمد المصطفى صلى اهلل عليو وآلو وسلم أف يوفقنا لكل عمل وقوؿ يقربنا من الجنة، وأف 

 نو، آمين.يختم لنا بالحسنى ويجعلنا من أىلها بفضلو العظيم وكرمو وجوده وإحسا
قاؿ في التخريج: الدارمي في مسنده في ذكر الجنة في باب بناء الجنة ما لفظو: أخبرنا أبو 
عاصم عن سعداف الجهني عن أبي مجاىد، قاؿ: )ثنا( أبو مدلة أنو سمع أبا ىريرة يقوؿ قلنا: 

األذفر، يا رسوؿ اهلل الجنة ما بناؤىا ؟ قاؿ: ))لبنة من ذىب ولبنة من فضة ، مبلطها المسك 
وحصباؤىا الياقوت واللؤلؤ، وترابها الزعفراف من يدخلها يخلد فيها ينعم ال ييأس ال يفنى 

شبابهم، وال تبلى ثيابهم(( انتهى، ورجالو رجاؿ الصحيح إال أبا مدلة، وىو مقبوؿ من الثالثة كما 
 ذكره الحافظ ابن حجر في التقريب. وقد روى لو أبو داود وابن ماجة.



جوامع للسيوطي: ))لو أف امرأة من نساء أىل الجنة أشرقت لمؤلت األرض من وفي جمع ال
 ريح المسك، وألذىبت ضوء الشم  والقمر(( .
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ابن المبارؾ، والطبراني في الكبير، وابن المبارؾ، والضياء في المختارة عن سعيد بن عامر بن 
ي الجنة بدا لتزخرفت لو ما بين خوافق جذيم، وفيو أيضاً: ما لفظو: ))لو أف ما يقل ظفر مما ف

السموات واألرض ، ولو أف رجبًل من أىل الجنة اطلع فبدأ أساوره لطم  ضوء الشم  كما 
تطم  الشم  ضوء القمر(( ، أحمد في المسند، وأبي منيع، والترمذي، وقاؿ غريب، وأيضاً 

د المذكور ىو داود بن في المختارة عن داود بن عامر بن سعد عن أبيو عن جده انتهى، وداو 
عامر بن سعد بن أبي وقاص الزىري المدني، ثقة، روى لو مسلم، وأبو داود والترمذي، وأبوه 
عامر بن سعد بن أبي وقاص الزىري ثقة، روى لو الجماعة أىل األمهات الست والدارمي في 

بن ىاروف أخبرنا  مسنده في ذكر الجنة في باب ما أعد اهلل تعالى لعباده الصالحين، أخبرنا يزيد
محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 
))يقوؿ اهلل أعددت لعبادي الصالحين ما ال عين رأت ، وال أذف سمعت وال خطر على قلب 

ْعُيٍن َجَزاًء ِبَما َكانُوا يَػْعَمُلوَف{ بشر، إقرأوا إف شئتم }َفبلَ تَػْعَلُم نَػْفٌ  َما ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن قُػرَِّة أَ 
 [. انتهى.17]السجدة:

 وإسناده صحيح، انتهى.
قلت: وأخرجو بلفظو البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق أبي ىريرة وزاد: 

[، 30أخرجو الترمذي والنسائي وابن ماجة إلى قولو: إف شئتم وزادوا }َوِظلٍّ َمْمُدوٍد {]الواقعة:
وأبو مدلة: بضم الميم وكسر الداؿ المهملة وتشديد البلـ مولى عائشة يقاؿ: اسمو عبداهلل بن 

 مقبوؿ من الثالثة ذكره في التقريب.
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وأخرج اإلماـ أحمد بن حنبل والترمذي بسند حسن من طريق أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
نة من فضة ولبنة من ذىب ، ومبلطها المسك صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))الجنة بناؤىا لب

األذفر وحصباؤىا اللؤلؤ، والياقوت، وتربتها الزعفراف، من يدخلها ينعم ال ييأس ال تبلى ثيابهم، 
 وال يفنى شبابهم(( انتهى.



وأخرجو ابن حباف في صحيحو والبزار والطبراني في األوسط، وىو قطعة حديث عندىم، 
لدنيا من حديث ابن عمر قاؿ: سئل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وأخرجو الطبراني وابن أبي ا

وسلم عن الجنة فقاؿ: ))من يدخل الجنة يحيى فيها ال يموت ، وينعم فيها ال ييأس ال تبلى 
ثيابهم، وال يفنى شبابهم((، قيل: يا رسوؿ اهلل ما بناؤىا؟ قاؿ: ))لبنة من ذىب ولبنة من فضة 

 عفراف وحصباؤىا اللؤلؤ والياقوت(( ، انتهى.ومبلطها المسك وترابها الز 
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والحديث يدؿ على بياف كشف حاؿ دار نعيم اآلخرة وما فيها، وحاؿ أىلها مع بياف قدرة اهلل 
وعنايتو العجيبة في بناء الجنة وما أعد لها من الحصباء والتراب وصفة أنهارىا وطيورىا 

صفة ما لرجالها من الحور، وبياف صفة وقوع ما  وأشجارىا وثمارىا ونورىا وجماؿ حورىا مع
يشتهيو أىلها من طيورىا وثمارىا وصفة ما ألدنى رجالها من أنواع األطعمة المختلفة الرائحة 
والطعم بما ال يقادر قدرة، وال ينضبط وصفو، وما في كل ذلك من النعيم العظيم الذي يرغب  

يو وال يستبعد ما في الجنة من كثرة الحور كل عاقل في مثلو، ويتكلف الصبر على كل مشقة ف
إذ في مقدور اهلل تبارؾ وتعالى ما ىو أعظم من ذلك، وأكثر أىل الجنة مستحقوف لذلك بما 
ىو أعظم من ذلك وىو رضواف اهلل األكبر عنهم، فبل يستبعد ذلك إال جاىل باهلل سبحانو 

ىل ملة اإلسبلـ بل أكثر الملل وبقدرتو على كل شيء، وبما وردت بو الشريعة، واتفق عليو أ
المتقدمة معترفوف وقد نزع اهلل ما في صدور أىل الجنة من غل فبل يجوز أف يدخل الغل فيما 

 بين ىذه الحور مع كثرتهن راضيات بجميع ما يفعلو الزوج.
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بر من وفائدة ما في الخبر في بياف طوؿ مكثو مع الواحدة إنو ال يملها وال تملو، وما في الخ
ذكر ألواف الطعاـ وكثرة الصحاؼ دليل على سعة الملك وعظم الكرامة ىنالك كما قاؿ تعالى: 

[، ولي  يمتنع أف يكوف في تكثير ألواف 20}َوِإَذا رََأْيَت َثمَّ رََأْيَت َنِعيًما َوُمْلًكا َكِبيًرا {]اإلنساف:
كل ال يستوعبها باألكل بل الطعاـ وسعتها من إسباغ النعم ومضاعفة الكرامة، وإف كاف اآل

يتناوؿ منها ما يشتهيو، كما أف مائدة يحضر فيها من ألواف الطعاـ ما ال يستوعبو من حضرىا بل 
يكوف إكثارىا دليل على عظيم اإلكراـ لهم ال على كثرة أكلهم، ويستبعد ذلك من ال يصدؽ 

 .بالكتاب والسنة وما تقررت عليو قواعد الشريعة، وىذا بين لمن أنصف



ويدؿ أيضاً على تفاضل أىل الجنة في منازلها وطعامها وثمارىا وفضل اهلل واسع، وسياؽ الخبر 
للترغيب، والحث على تقوى اهلل، ومبلزمة كلما يوصل إلى الجنة من قوؿ أو عمل واجتناب  

 كلما يبعد منها من األقواؿ واألعماؿ كتاباً وسنة.
أخرجو الدارمي: أخبرنا يزيد بن ىاروف ]نا[ محمد  ومما ورد من األدلة في نعيم دار اآلخرة ما

بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي ىريرة، عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))لموضع 
سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها واقرأوا إف شئتم: }َفَمْن زُْحِزَح َعِن النَّاِر َوُأْدِخَل اْلَجنََّة 

 [(( .185ف:فَػَقْد فَاَز {]آؿ عمرا
 وأخرجو ابن ماجة من طريق سهل بن سعد مرفوعاً بلفظو من دوف قولو: ))واقرأوا((.
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وفي الزوائد في إسناده زكرياء وىو ضعيف، وأخرجو ابن ماجة أيضاً من حديث أبي سعيد 
ناده الخدري مرفوعاً قاؿ: ))لشبر في الجنة خير من الدنيا وما فيها (( ، وفي الزوائد: في إس

 في حجاج بن أرطأة وعطية العوفي، وىما ضعيفاف.
وروى ابن أبي الدنيا موقوفاً من حديث سماؾ أنو لقي عبد اهلل بن عباس بالمدينة بعد ما كف 
بصره فقاؿ: يا ابن عباس ما أرض الجنة ؟ قاؿ: مرمرة بيضاء من فضة كأنها مرآة؟ قلت: ما 

ا طلوع الشم  فذاؾ نورىا إال أنو لي  فيها شم  نورىا؟ قاؿ: ما رأيت الساعة التي تكوف فيه
وال زمهرير، قاؿ: قلت: فما أنهارىا أفي أخدود ؟ قاؿ: ال، ولكنها تجري على أرض الجنة 

مستكنة ال تفيض ىاىنا وال ىاىنا قاؿ اهلل لها: كوني، فكانت، )قلت(: فما حلل الجنة؟ قاؿ: 
اهلل منها كسوة انحدرت إليو من غصنها فانفلقت فيها شجرة فيها ثمر كأنو الرماف فإذا أراد ولي 

 عن سبعين حلة ألواناً بعد ألواف، ثم تنطبق فترجع كما كانت.
قاؿ الحافظ ابن حجر: بإسناد حسن، وفي جمع الجوامع للسيوطي بلفظ: ))إف أىل الجنة 

هم ذلك يأكلوف فيها ويشربوف وال يتفلوف وال يبولوف، وال يتغوطوف، وال يتمخطوف، ولكن طعام
جشأ ورشح كرشح المسك يلهموف التسبيح والتحميد كما يلهموف النف (( ، أبو داود 

 الطيالسي، وأحمد في المسند، وعبد بن حميد، ومسلم وابن حباف، عن جابر.
وأخرج الدارمي من طريق أبي عاصم عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنو سمع جابرًا قيل: ألبي 

 عليو وآلو وسلم قاؿ: نعم، قاؿ: أىل الجنة.. إلى آخر الخبر عاصم: عن النبي صلى اهلل
 بلفظو.
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عن أبيو عن عامر  -يعني ابن ىاشم-وأخرج أيضاً عن محمد بن يزيد الرفاعي، ]ثنا[ معاذ 
األحوؿ، عن شهر بن حوشب، عن أبي ىريرة، عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))أىل 

كحل ال تبلى ثيابهم، وال يفنى شبابهم(( ، وشهر بن حوشب مختلف فيو،   الجنة شباف جرد مرد
 وثقو ابن معين وأحمد بن حنبل، وغيرىما، وضعفو األكثر.

وفيو: قاؿ: أخبرنا يزيد بن ىاروف انا محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ 
تي يدخلوف الجنة على صورة القمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف أوؿ زمرة من أم

ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أحسن كوكب إضاءة في السماء((، فقاـ عكاشة، فقاؿ: يا 
رسوؿ اهلل ادع اهلل أف يجعلني منهم، فقاؿ: ))اللهم اجعلو منهم ((، ثم قاـ رجل آخر فقاؿ: يا 

وتماـ الخبر: ))ولكل امرئ  رسوؿ اهلل ادع اهلل أف يجعلني منهم، قاؿ: ))سبقك عكاشة(( ،
 منهم زوجتاف اثنتاف يرى مخ ساقها من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب((.

أخرجو البخاري ومسلم، وفيو: أخبرنا عبيد بن يعيش، حدثنا يحيى بن آدـ، عن ضمرة بن 
حبيب، عن أبي إسحاؽ، عن األغر، عن أبي ىريرة، وأبي سعيد، عن النبي صلى اهلل عليو وآلو 

سلم: ))ونودوا أف تلكم الجنة قاؿ: نودوا: صحوا فبل تسقموا، وانعموا فبل تبأسوا، وشبوا فبل و 
 تهرموا، واخلدوا فبل تموتوا(( .
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وأخرج أيضاً من طريق جعفر بن عوف، عن األعمش، عن ثمامة بن عقبة، قاؿ: سمعت زيد بن 
))إف الرجل من أىل الجنة ليعطى قوة مائة أرقم قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 

رجل في األكل والشرب والجماع(( فقاؿ رجل من اليهود: إف الذي يأكل ويشرب يكوف منو 
الحاجة؟ قاؿ: يفيض من جلده عرؽ فإذا بطنو قد ضمر، وأخرجو أحمد والنسائي برجاؿ 

 الصحيح والطبراني.
 قاؿ الحافظ ابن حجر بإسناد صحيح.

من حديث البراء بن عازب موقوفاً في قولو تعالى: }َوُذلَّْلْت ُقُطوفُػَها َتْذلِيبًل وأخرج البيهقي 
[ قاؿ: إف أىل الجنة يأكلوف من ثمار الجنة قياما وقعوداً ومضطجعين ، انتهى، 14{]اإلنساف:

 وحسن إسناده المنذري.
ذىبت وروى أبو يعلى من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً قاؿ: ))عرضت علي الجنة ف

 أتناوؿ منها قطعاً أريكموه فحيل بيني وبينو(( ، انتهى.



وأخرج الدارمي في باب صفة الحور العين قاؿ: أخبرنا محمد بن المنهاؿ، حدثنا يزيد بن زريع، 
حدثنا ىشاـ التردوس، عن محمد بن سيرين، عن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 

د إال لو زوجتاف إنو ليرى مخ ساقها من وراء سبعين حلة ما عليو وآلو وسلم: ))ما في الجنة أح
 فيها من أعزب(( .

وأخرج أيضاً قاؿ: أخبرنا يزيد بن ىاروف، )أنا( الجريري، عن حكم بن معاوية، عن أبي، أف 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))إف في الجنة بحر اللبن ، وبحر العسل، وبحر 

 نهار(( انتهى.الخمر تتشقق منو األ
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ومنها: نهر الكوثر، قاؿ أخبرنا عمرو بن عوف، )أنا( أبو عوانة، عن عطاء بن السائب، عن 
َناَؾ اْلَكْوثَػَر {]الكوثر: [، 1محارب بن دثار، حدثنا عبد اهلل بن عمر، قاؿ: لما نزلت: }ِإنَّا َأْعطَيػْ

الجنة حافتاه من ذىب تجري على  قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ىو نهر في
الدر والياقوت تربتو أطيب من ريح المسك، وطعمو أحلى من العسل، وماؤه أشد بياضاً من 
الثلج(( ، وأخرجو ابن ماجة في سننو من طريق واصل بن عبد األعلى، وعبد اهلل بن سعيد، 

ى آخره إسناداً وعلي بن المنذر، قالوا: حدثنا محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب.. إل
 ومتناً.

وأخرج أيضاً في أشجار الجنة بلفظ: أخبرنا يزيد بن ىاروف ]انا[ محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة، عن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف في الجنة شجرة 

 [(( .30وٍد {]الواقعة:يسير الراكب في ظلها مائة عاـ ال يقطعها، واقرأوا إف شئتم: }َوِظلٍّ َمْمدُ 
وأخرجو البخاري والترمذي من طريق أن  بن مالك، ولهما ولمسلم من حديث أبي سعيد 

الخدري مرفوعاً بلفظ: ))إف في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عاـ ال 
ة مرفوعاً يقطعها(( ، وزاد الترمذي: وذلك الظل الممدود، وأخرجو أيضاً من طريق أبي ىرير 

بلفظو بإسناد آخر، وزاد في آخره ىي شجرة الخلد، وأخرجو ابن مالك، قاؿ: حدثنا أبو عمر 
 الضرير، ثنا عبد الرحمن بن عثماف، عن محمد بن عمر،.. إلى آخره، بلفظو سنداً ومتناً.
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عن أن  عن وأخرج الدارمي أيضاً في سوؽ الجنة قاؿ: أخبرنا يزيد بن ىاروف، أخبرنا حميد، 
النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))إف في الجنة أسواقاً قالوا: وما ىي؟ قاؿ: كثباف من 
مسك يخرجوف إليها فيجتمعوف فيها فيبعث اهلل عليهم ريحاً فتدخلهم بيوتهم فيقوؿ لهم 
، أىلوىم: لقد زدتم بعدنا حسناً، ويقولوف ألىليهم مثل ذلك(( إلى غير ذلك مما يكثر جمعو

 ويشق حصره.
)قولو(: الجنة قاؿ في النهاية: ىي دار النعيم في الدار اآلخرة من االجتناف وىو التستر لتكاثف 
أشجارىا وتظليلو بالتفاؼ أغصانها وسميت بالجنة وىي المرة الواحدة من مصدر جنو جنا إذا 

نَّ َعَلْيِو اللَّْيُل ستره فكلها سترة واحدة ولشدة التفاتها وإطبللها، ومنو اآلية: }فَػَلمَّا جَ 
[ أي ستره، وبو سمي الجن الستتارىم واختفائهم عن األبصار، ومنو سمي 76{]األنعاـ:

 الجنين الستتاره في بطن أمو انتهى.
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وتسمى دار الكرامة والرضواف: وىي ثماف جناف قد ذكرىا اهلل في القرآف مجموعة ومفردة 
جنتاف مدىامتاف، وجنة الفردوس مفردة وجمعاً جنات فذكر تعالى جنتاف ذواتا أفناف، و 

الفردوس، وجنة المأوى، وجنة عدف مفردة وجمعاً: }َجنَّاِت َعْدٍف ُمَفتََّحًة َلُهُم األَبْػَواُب 
[، وجنة 133[، }َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواأَلْرُض ُأِعدَّْت لِْلُمتَِّقيَن{]آؿ عمراف:50{]ص:

رة المنتهى إلى غير ذلك، ولها ثمانية أبواب كما قاؿ تعالى وتقدـ قولو تعالى: الخلد، وفيها سد
[، وقاؿ تعالى: }َوِسيَق الَِّذيَن اتػََّقْوا رَبػَُّهْم ِإَلى اْلَجنَِّة زَُمًرا َحتَّى 50}ُمَفتََّحًة َلُهُم األَبْػَواُب {]ص:

ـٌ َعَلْيُكْم ِطْبُتْم فَاْدُخُلوَىا َخاِلِديَن ، َوقَاُلوا ِإَذا َجاُءوَىا َوفُِتَحْت َأبْػَوابُػَها َوقَاَؿ َلُهْم َخزَ  نَػتُػَها َسبَل
 اْلَحْمُد لِلَِّو الَِّذي َصَدقَػَنا َوْعَدُه َوَأْورَثَػَنا اأَلْرَض نَػَتبَػوَُّأ ِمَن اْلَجنَِّة َحْيُث َنَشاُء فَِنْعَم َأْجرُ 

 [.73،74اْلَعاِمِليَن{]الزمر:
لمسك( و)الزعفراف( كل ذلك معروؼ وليست ىذه المعروفة في و)الياقوت(، و)الزمرد(، و)ا

الدنيا ىي التي في الجنة بل األسماء ىنا والمسميات على الحقيقة ىنالك وقد سبق أف في 
 الجنة ما ال عين رأت وال ُأُذٌف سمعت وال خطر على قلب بشر.

ا وأسمائها، بحولك اللهم متع أبصارنا بحقائق كل ذلك، كما متعت أسماعنا بأدلتها وأوصافه
 وطولك، وبأسمائك الحسنى، وبكتابك، وبمحمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم.
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والمبلط: ىو الطين الذي يجعل بين ساقتي البناء ويملط بو الحائط والمراد أف الطين المجعوؿ 
بين لبن الذىب والفضة ىو المسك األذفر، وقد ورد في صفة الحوض أف طينتو مسك أذفر 
أي قاعتو من المسك األذفر لطيب الرائحة، ذكره ابن األثير في نهايتو، قاؿ: والذفر بالتحريك 
يقع على الطيب والكريو، ويفرؽ بينهما بما يضاؼ إليو، ويوصف بو، ومنو صفة الجنة، وترابها 

 مسك أذفر، انتهى.
 وقولو: وأطيارىا: جمع طير مرنة حسنة األصوات.

زمهرير يعني ال حر فيها وال برد كما في تفسير اإلماـ زيد بن علي  وقولو: لي  فيها شم  وال
وغيره، والظاىر ىو ذلك مع ما تقدـ عن ابن عباس في بياف صفة نور الجنة أنو على صفة النور 
الذي يكوف قبل طلوع الشم  والصحفة القصعة جمعها صحاؼ كقصاع جمع قصعة كما في 

 تب اللغة.تفسير اإلماـ زيد بن علي، وغيره من ك
والحوراء ىي الشديدة البياض بياض العين، والشديدة السواد سواد العين، ذكره اإلماـ زيد بن 

 علي في تفسيره وغيره من المفسرين.
وفي النهاية أف في الجنة لمجتمعاً للحور العين، وقد تكرر ذكر الحور العين في الحديث، وىو 

 بياض العين الشديدة سوادىا، انتهى. نساء أىل الجنة واحدتهن حوراء، وىي الشديدة
وفي المصباح: وحور العين حوراء من باب تعب اشتد بياضها، وسواد سوادىا، ويقاؿ: الحوراء 
سوداء المقلة كلها كعيوف الظباء، قالوا: ولي  في اإلنساف حور، وإنما قيل ذلك في النساء 

 للبيضاء مع حورىا انتهى. وبقية على التشبيو، وفي مختصر العين: وال يقاؿ للمرأة حوراء إال
 ألفاظ الخبر ظاىرة واهلل أعلم.
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 ]فوائد االستغفار[
ـُ قَاَؿ: َسِمْعُت َرُسْوَؿ اللَّ  ِه، َعْن َعِليٍّ َعَلْيِهُم السَّبَل ، َعْن َأبِيِو، َعْن َجدّْ ثَِني زَْيُد ْبُن َعِليٍّ ِو صلى َحدَّ

ْن قَاَؿ َأْستَػْغِفُر اللََّو اْلَعِظْيَم الَِّذي الَ ِإَلَو ِإالَّ ُىَو َوَأتُػْوُب إليو َغَفَرت اهلل عليو وآلو وسلم يَػُقْوُؿ: ))مَ 
 ُذنُػْوبُُو َوَلْو َكاَنْت أكثر من زََبِد اْلَبِحْر َورَْمِل َعاِلٍج((.

، وأتوب إليو غف ر قاؿ في التخريج: من قاؿ: أستغفر اهلل العظيم الذي ال إلو إال ىو الحي القيـو
اهلل لو ذنوبو، ولو كانت عدد رمل عالج، وغثاء البحور، وعدد نجـو السماء، ابن عساكر، عن 

 أبي سعيد، انتهى، من جمع الجوامع، للسيوطي رحمو اهلل من قسم الحروؼ، انتهى.
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ثَػَنا َأبُو َعْبِد اللَّ  ِو َأْحَمُد ْبُن قلت: وأخرج أبو طالب في تيسير المطالب ما لفظو: َوِبِو قَاَؿ: َحدَّ
ثَػَنا َأبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَعزِْيِز ْبُن ِإْسَحاَؽ ْبِن َجْعَفٍر اْلزَّْيِدي، قَا ثَػَنا ُمَحمٍَّد اْلبَػْغَدْاِدي، قَاَؿ: َحدَّ َؿ: َحدَّ

ثَػَني ُسَلْيَماُف ْبُن إبْػَراِىْيَم اْلَمَحارِِبي، ثَػَنا َنْصُر ْبُن  َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد النََّخِعي، قَاَؿ: َحدَّ قَاَؿ: َحدَّ
ثَػَنا َأبُو َخاِلٍد، قَاؿَ  ثَِنا إبْػَراِىْيُم ْبُن الزَّبَػْرقَاِف التػَّْيِمي، قَاَؿ: َحدَّ ثَػَني ُمَزاِحٍم اْلَمْنِقِري، قَاَؿ: َحدَّ : َحدَّ

ِه َعْن َعِليٍّ َعَلْيِهمُ  ـُ، قَاَؿ: َسِمْعُت َرُسْوَؿ  اإلماـ أبو الحسين زَْيُد ْبُن َعِليٍّ َعْن َأبِْيِو َعْن َجدّْ السَّبَل
اللَِّو صلى اهلل عليو وآلو وسلم يَػُقْوُؿ: ))َمْن قَاَؿ َأْستَػْغِفُر اهلَل العظيم الَِّذْي الَ إَلَو إالّ ُىَو َوَأتُػْوُب 

 ج((.إلَْيِو ُثمَّ َماَت ُغِفَرْت ُذنُػْوبُُو َولو َكاَنْت َأْكثَػَر ِمْن زََبِد الَبْحِر َورَْمل َعالَ 
 وفي نسخة: ))غفر ذنبو((.

وأخرج الترمذي من طريق يسار مرفوعاً بلفظ: من قاؿ: أستغفر اهلل العظيم الذي ال إلو إال ىو 
 الحي القيـو وأتوب إليو غفرت ذنوبو، وإف كاف فر من الزحف.

وأخرج محمد بن منصور في الذكر بسند ال بأس بو من طريق أبي سعيد الخدري، قاؿ: قاؿ 
هلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من قاؿ: أستغفر اهلل الذي ال إلو إال ىو الحي القيـو رسوؿ ا

 غفر اهلل لو ولو كاف عليو من الذنوب كرمل عالج(( . -ثبلثاً  -وأتوب إليو 
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وحديث الترمذي أخرجو أبو داود بلفظو: من طريق ببلؿ بن يسار بن زيد عن أبيو عن جده، 
حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو، وذكره الحافظ عبد العظيم في قاؿ الترمذي: 

الترغيب والترىيب بلفظ: وعن ببلؿ بن يسار بن زيد قاؿ: حدثني أبي عن جدي أنو سمع النبي 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))من قاؿ أستغفر اهلل الذي الإلو إال ىو الحي القيـو ، وأتوب 

 فر من الزحف(( ، ونسبو إلى أبي داود والترمذي، وقاؿ: حديث غريب.إليو غفرلو، وإف كاف 
قاؿ الحافظ: وإسناده متصل جيد، وذكر البخاري في تاريخو الكبير أف ببلالً سمع من أبيو 

يسار، وأف يساراً سمع من أبيو زيد مولى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وقد اختلف في 
الموحدة أو بالياء المثناة تحت، وذكر البخاري في تاريخو: أنو  يسار والد ببلؿ ىل ىو بالباء
 بالباء الموحدة، واهلل أعلم.

ورواه الحاكم من حديث ابن مسعود، وقاؿ: صحيح على شرطهما إال أنو قاؿ يقولها ثبلثاً. 
 انتهى.

و، والحديث يدؿ على الترغيب في االستغفار بلفظ ما في الخبر واإلرشاد إلى ذلك والحث علي



 وعظم موقعو في تحطيم الذنوب، ولو كانت في الكثرة أكثر من زبد البحر ورمل عالج لغفرت.
الَعْزـَ َعَلى قَاَؿ َأبُو طَاِلٍب: اْلُمَراُد ِبِو َأْف يَػُقْوَؿ َوَيُضمَّ إلَْيِو َعْقَد الَقْلِب ِفْي النََّدـِ َعَلى َما َكاَف ِمْنُو وَ 

ُرُه انتهى. تَػْرِؾ َأْمثَاِلِو، الَ َيِصحُّ   َغيػْ
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ويدؿ أيضاً على غفراف الذنوب ببعض العمل الصالح وتكفيرىا، والسين للطلب: أي أطلب من 
اهلل عدـ المؤاخذة بداء الذنوب وغفرانها، بدواء االستغفار، لداللة حديث: لكل داء دواء 

بلىما من طريق ودواء الذنوب االستغفار، أخرجو مسلم في صحيحو وأبو طالب في أماليو ك
أمير المؤمنين علي عليو السبلـ مرفوعاً، وقد دؿ على الحث على االستغفار قولو تعالى: 

[، وعمبلً بقولو تعالى: }فَػُقْلُت اْستَػْغِفُروا رَبَُّكْم 3}َواْستَػْغِفْرُه ِإنَُّو َكاَف تَػوَّابًا {]النصر:
[، وقولو تعالى: 10ُكْم ِإنَُّو َكاَف َغفَّارًا {]نوح:[، وبقولو تعالى: }فَػُقْلُت اْستَػْغِفُروا رَبَّ 10{]نوح:

ْغَفُروا ِلُذنُوِبِهْم...{]آؿ  }َوالَِّذيَن ِإَذا فَػَعُلوا فَاِحَشًة َأْو ظََلُموا َأنْػُفَسُهْم ذََكُروا اللََّو فَاْستػَ
 [.222:[اآلية، وتمسكاً بقولو تعالى: }ِإفَّ اللََّو ُيِحبُّ التػَّوَّابِيَن {]البقرة135عمراف:
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وظاىر الخبر وشواىده المذكورة سواء كانت الذنوب من الكبائر أو من الصغائر أو معاً، ويؤيد 
ذلك قولو: وإف فر من الزحف عند الترمذي، وأبي داود وغيرىما، وقد خرج عن الغرابة بخبر 

افظ إف أبي سعيد الخدري، وبخبر المجموع عند من ذكرنا وصححو الحاكم، وبما قالو الح
إسناده متصل جيد مع أف االستغفار إذا كاف من صميم القلب فهو توبة، ولو في الكبائر فيما 
بين العبد وربو مع الندـ على ما فعل، والعـز على أف ال يعود، مع القضاء فيما كاف من العبادة 

[، وما كاف منها 48ِو {]النساء:إال الشرؾ باهلل فبل لقولو تعالى: }ِإفَّ اللََّو الَ يَػْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ بِ 
فيما بين العبيد فبل بد من الندـ على ما فعل والعـز على أف ال يعود مع االستحبلؿ فيما كاف 
في األعراض وإرجاع ما كاف من األمواؿ لكل ذي حق حقو، أو ضماف قيمتو، أو مثلو، وما عدا 

مؤمنين: }َوَلْم ُيِصرُّوا َعَلى َما فَػَعُلوا ما ذكرنا ىو المراد ىنا بغفرانها، ولقولو تعالى في مدح ال
[، وإال فاالستغفار باللساف مع التلب  بالذنب كالتبلعب كما قالو الحافظ 135{]آؿ عمراف:

ابن حجر وغيره، وبو قاؿ جمهور السلف والخلف، وضابط الذنوب المغفورة باالستغفار ىي 
ذا أولى ممن حملها على الصغائر لما التي ال توجب على مرتكبها حكماً في نف  وال ماؿ، وى



عرفت في حديث الترمذي وأبي داود من ذكر الفرار من الزحف، وىو من الكبائر فما كاف مثلو 
أو دونو يغفر وذلك ألف الفرار من الزحف ال يوجب حكماً على مرتكبو في نف  أو ماؿ، 

 [.114ِىْبَن السَّيَّْئاِت {]ىود:ويحتمل أف يكوف ىذا من باب قولو تعالى: }ِإفَّ اْلَحَسَناِت ُيذْ 
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والزبد: بفتحتين من البحر، وغيره، كالرغوة، ويقاؿ لو غثاء البحر، كما تقدـ في جمع الجوامع، 
والبحر معروؼ، والجمع بحور، وأبحر، وبحارسمي بذلك التساعو، ورمل عالج موضع بين مكة 

 .والمدينة، كثير الرمل يضرب بهما المثل لسعتهما
وعالج: مفرد يجمع على عوالج، وىو ما تراكم من الرماؿ ودخل بعضو في بعض ذكره في 

 النهاية.
وفي القاموس موضع بو رمل، ولفظ المصباح: ورمل عالج جباؿ متواصلة يتصل أعبلىا 

بالدىناء، والدىناء بقرب اليمامة، وأسفلها بنجد، ويتسع اتساعاً كثيرًا، حتى قاؿ البكري: رمل 
 حيط بأكثر أرض العرب انتهى.عالج م
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ىذا واعلم أف االستغفار عبادة، وقد وردت األدلة كتاباً وسنة على فضلو وعلى الترغيب فيو، 
والحث عليو وكثرة منافعو، وقد اختلفت األدلة في كيفية االستغفار، وألفاظو، وصفتو، وعدده 

الزىراء رضي اهلل عنها عند فمن ذلك حديث األصل وشواىده كماعرفت، ومن ذلك حديث 
المرشد باهلل، وغيره قاؿ: أخبرنا الشريف أبو عبد اهلل الحسني بقراءتي عليو، قاؿ: حدثنا محمد 
بن أحمد بن عبد اهلل التميمي، قاؿ: حدثنا الحسن بن إبراىيم بن عبد الصمد، قاؿ: حدثنا 

ثنا محمد بن إسحاؽ، عن محمد بن عبد اهلل الحضرمي، قاؿ: حدثنا الحسن بن زياد، قاؿ: حد
اإلماـ أبي الحسين زيد بن علي عن أبيو عن جده عن علي عليهم السبلـ، قاؿ: علَّم صلى اهلل 
عليو وآلو وسلم فاطمَة عليها السبلـ أف تقوؿ أستغفر اهلل الذي ال إلو إال ىو الحي القيـو 

ية من قالها مرتين غفر لو، واستنصره واستعصمو وأتوب إليو، وىو التواب الرحيم، وقاؿ لها يا بن
ولوالديو، ومن قالها ثبلثاً غفر لو ولوالديو ولقرابتو، ومن قالها أربعاً غفر لو ولوالديو ولقرابتو 

 وألمة محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم.
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)ومن ذلك( ما أخرجو البخاري والترمذي والنسائي وأحمد كلهم من طريق شداد بن أوس عن 
اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))سيد االستغفار أف تقوؿ اللهم أنت ربي ال إلو إال النبي صلى 

أنت خلقتني وأنا عبدؾ وأنا على عهدؾ، ووعدؾ ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، 
أبوء لك بنعمتك علًي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنو ال يغفر الذنوب إال أنت، قاؿ: من 

ناً بها فمات من يومو قبل أف يمسي فهو من أىل الجنة، ومن قالها في قالها من النهار موق
 الليل وىو موقن بها فمات قبل أف يصبح فهو من أىل الجنة(( ، واللفظ للبخاري.
 وفي رواية أحمد والنسائي أف سيد االستغفار أف يقوؿ العبد: اللهم.. إلى آخره

ي رواية جابر عند النسائي: ))تعلموا سيد وللترمذي: ))أال أدلكم على سيد االستغفار ((، وف
االستغفار ((، وأخرجو سعيد بن منصور، وابن السني في عمل اليـو والليلة، وعبد بن حميد 

 باختبلؼ يسير..إلى آخره.
ومن ذلك ما ورد بلفظ: ))أستغفر اهلل وأتوب إليو (( لما أخرجو ابن ماجة في سننو من طريق 

 صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إني ألستغفر اهلل وأتوب إليو في أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل
 اليـو مائة مرة ((.

قاؿ في الزوائد: إسناد أبي ىريرة صحيح، ورجالو ثقات، وأخرجو البغوي بلفظو، بزيادة في 
 أولو:استغفروا ربكم.

وآلو وأخرج البخاري في صحيحو من حديث أبي ىريرة قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
وسلم يقوؿ: ))إني ألستغفر اهلل وأتوب إليو في كل يـو أكثر من سبعين مرة(( ، وللنسائي وابن 

 حباف من طريق أن  مرفوعاً بلفظ: ))إني ألتوب إلى اهلل في اليـو سبعين مرة (( .
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نعد وأخرج ابن ماجة في سننو في باب االستغفار من طريق نافع عن ابن عمر قاؿ: إنا كنا ل
لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم في المجل  يقوؿ: ))رب اعفر لي وتب علي إنك أنت 

 التواب الرحيم (( مائة مرة.
وأخرج النسائي بسند جيد من طريق مجاىد عن ابن عمر أنو سمع النبي صلى اهلل عليو وآلو 

يو(( في المجل  قبل أف وسلم يقوؿ: ))استغفر اهلل الذي ال إلو إال ىو الحي القيـو وأتوب إل
 يقـو مائة مرة.



وأخرج النسائي أيضاً من طريق سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيو، عن جده، قاؿ: قاؿ 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إني ألستغفر اهلل وأتوب إليو في اليـو سبعين مرة (( ، 

 وذكره في الزوائد.
اليـو والليلة عن إبراىيم بن يعقوب، عن أبي نعيم، عن مغيرة، وأخرجو النسائي أيضاً في عمل 

 وأخرجو الترمذي.
وأخرج ابن ماجة في سننو من طريق مغيرة عن حذيفة قاؿ: كاف في لساني ذرب على أىلي، 
وكاف ال يعدوىم إلى غيرىم، أي كانت في لساني فاحشة مقصور على أىلي، فذكرت ذلك 

وسلم فقاؿ: ))أين أنت من االستغفار ، تستغفر اهلل في اليـو  لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو
 سبعين مرة(( .

وفي الزوائد في إسناده أبو مغيرة البجلي مضطرب الحديث عن حذيفة، قالو الذىبي في 
 الكاشف.

وأخرج أيضاً من طريق عبد اهلل بن عباس بإسناد ال بأس بو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
)من لـز االستغفار جعل اهلل لو من كل ىم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً، ورزقو من وآلو وسلم: )

 حيث ال يحتسب(( ، وأخرجو أحمد والحاكم من حديث ابن عباس بلفظو مرفوعاً.
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وأخرج أيضاً من طريق محمد بن عبد الرحمن بن عرؽ، قاؿ: سمعت عبد اهلل بن بشر يقوؿ: 
ليو وآلو وسلم يقوؿ: ))طوبى لمن وجد في صحيفتو استغفارًا  سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل ع

كثيرًا(( ، وأخرجو أبو نعيم في الحلية من طريق عائشة وأحمد في الزىد من طريق أبي الدرداء 
موقوفاً عليو إلى غير ذلك، واالختبلؼ دليل التوسعة كما تقدـ في أدعية النـو واليقظة، ودخوؿ 

تدؿ على فضل االستغفار والحث عليو والترغيب في مبلزمتو، السوؽ والصباح والمساء، وىي 
وكاف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم يبلـز االستغفار، ويكاثر منو، وفي الباب من الكتاب 

 آيات كثيرة ذكرنا بعضها فيما تقدـ، ومن السنة أحاديث كثيرة تقدـ بعضها.
و اهلل: يا رب ال أزاؿ أغوينهم ما دامت ومنها حديث أبي سعيد عند أحمد رفعو ))قاؿ إبلي  لعن

أرواحهم في أجسادىم، فقاؿ اهلل: وعزتي ال أزاؿ أغفر لهم ما استغفروني(( ، ولحديث أبي 
بكر الصديق، أخرجو الترمذي وأبو داود بلفظ: ))ما أصر من استغفر ولو عاد في اليـو سبعين 

وع وما أدى معناه يطلق عليو لفظ مرة(( ، إلى غير ذلك إذا عرفت ىذا فاعلم أف حديث المجم
السيادة باعتبار استعمالو على صريح لفظو بالتوبة مع حضور قلبو عند معانيها كما عرفت في 



 حديث سيد االستغفار.
ولما أخرجو الترمذي وغيره السالف ذكره في الشواىد، وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر 

بذكر الحي القيـو والزيادة مقبولة لمجيئها من  في فتح الباري، وفيو زيادة على حديث األصل
 عدؿ كما قرر في محلو، واختبلؼ آخرىما ال يضر ويحمل على تعدد المقاؿ بهما من الشارع.
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 قاؿ أبو نعيم األصبهاني: ىذا يدؿ على أف بعض الكبائر تغفر ببعض العمل الصالح.
ار من الزحف، وىو من الكبائر فدؿ على أنما  قاؿ في فتح الباري: ووجو الداللة أنو مثل بالفر 

كاف مثلو أو دونو يغفر إذا كاف مثل الفرار من الزحف ؛ ألنو ال يوجب على مرتكبو حكماً في 
 نف  وال ماؿ، ولما فيو من المغفرة لمن استغفر وإلى ذلك اشار بقولو:

 لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبو
 

 من جود كفيك ما علمتنى الطلبا
 

رد في حديث حسن صفة االستغفار في آية: }َوالَِّذيَن ِإَذا فَػَعُلوا فَاِحَشًة ...{]آؿ وقد و 
[ اآلية، أخرجو أحمد واألربعة وصححو ابن حباف من حديث علي بن أبي طالب، 135عمراف:

قاؿ: حدثني أبو بكر الصديق، وصدؽ أبوبكر قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
ن رجل يذنب ذنباً ثم يقـو فيتطهر فيحسن الطهور ، ثم يستغفر اهلل عز وسلم يقوؿ: ))ما م

 [ اآلية((. انتهى.135وجل إال غفر لو، ثم تبل: }َوالَِّذيَن ِإَذا فَػَعُلوا فَاِحَشًة ...{]آؿ عمراف:
قاؿ الطيسي على حديث االستغفار عند البخاري وغيره: لما كاف ىذا الدعاء جامعاً لمعاني 

استعير لو السيادة وىو في األصل الرئي  الذي يقصد في الحوائج، ويرجع إليو في التوبة كلها 
 األمور، انتهى.
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وعلى ىذا فيحمل على أف المراد باالستغفار ما ىو أعم من لفظو، وأف المراد بو طلب المغفرة 
غفار النبي صلى بما يدؿ عليها سواء كاف بلفظ االستغفار أو بما يؤدي معناه، وما تقدـ من است

اهلل عليو وآلو وسلم بقولو: ))إني ألستغفر اهلل . (( إلى آخره، إنما ىو دليل على وقوع 



، وال  االستغفار منو أو على التقدير بمقدار استغفاره صلى اهلل عليو وآلو وسلم في كل يـو
ه، وىو يحمل على الكيفية لما ورد عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم في حديث األصل وما بعد

 صلى اهلل عليو وآلو وسلم ال يترؾ األفضل.
 تنبيو

الظاىر أف األعداد الواردة في ىذه األحاديث، وفي جميع ىذا الكتاب وفي سائر كتب 
الحديث تقتضي أف األجر المذكور لفاعلها يحصل بفعلها، فإف نقص من ذلك نقص من أجره 

يحمل على المرة إذ ىي أقل ما يحمل  بقدره ألف اهلل ال يضيع عمل عامل، والمطلق من العدد
عليها المطلق، وال يقتصر على ذلك وإف زاد على العدد المذكور حصل لو األجر بالعدد 

المذكور واستحق ثواب ما زاد، وقد قيل: إنو ال يستحق األجر الترتب على العدد إال إذا اقتصر 
هي عن الزيادة كزيادة الركعات عليو من دوف زيادة وال نقصاف ولي  ذلك بصواب إال ما ورد الن
 وزيادة غسبلت الوضوء ونحو ذلك ذكره المحقق الشوكاني.

وقاؿ البدر األمير في التحبير شرح التيسير ما لفظو: واألعداد الواردة في األذكار إذا زيد عليها 
 ال يحصل الثواب المترتب عليها، قالو جماعة من العلماء.

خصيص الشارع بها وجو فهو كتخصيص الصلوات بأعداد قلت: ويتعين ىذا وإال لما كاف لت
 الركعات. انتهى.
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وتقدـ للمؤلف رضي اهلل عنو في التنبيو قبل باب القياـ في شهر رمضاف في شرح حديث علي، 
قاؿ: من سبح هلل تعالى في كل يـو مائة مرة إلى آخره ما لفظو: واختلفوا في الزيادة على 

يل: األذكار الواردة بعدد مخصوص ال يحصل الثواب الذي رتبو الشارع المقادير المعينة فق
على ذلك العدد إال مع االقتصار على قدرىا، فإف الزيادة والنقص يبطبلف ذلك وىو ظاىر في 
النقص، وأما الزيادة فاستبعد ذلك إذ ال يبطل الشيء بعدد حصولو، وقد صح ما يدؿ على عدـ 

ن يصبح وحين يمسي : سبحاف اهلل وبحمده مائة مرة لم يأت بطبلنها الحديث: ))من قاؿ حي
أحد يـو القيامة بأفضل مما جاء بو إال أحد قاؿ مثل ما قاؿ أو زاد عليو(( أخرجو مسلم من 
حديث أبي ىريرة، وبهذا يبطل ما ورد من تشبيهو بالدواء المقدر الذي إذا زاد عليو بطل نفعو 

 تهى.أو بأسناف المفتاح. واهلل أعلم. ان
وما ورد من ذكر السبعين إلى المائة في حق رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وقد بين وجو 
ذلك عند مسلم من حديث األغر المزني بلفظ: ))إنو ليغاف على قلبي ، وإني ألستغفر اهلل كل 



 يـو مائة مرة(( .
عليو فإذا أفتر عنو ألمر  قاؿ القاضي عياض: المراد بالغين فترات عن الذكر الذي شأنو أف يداـ

ما عد ذلك ذنباً فاستغفر عنو، وقيل: ىو شيء يعتري القلب مما يقع من حديث النف ، وقيل: 
ىو السكينة التي تغشى قلبو صلى اهلل عليو وآلو وسلم، واالستغفار إلظهار العبودية، والشكر 

 لما أواله، وقيل: ىي حالة خشية وإعظاـ واالستغفار شكرىا.
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ونقل السيوطي عن زين العرب قاؿ في شرح المصابيح لي  ذلك لذنب صدر منو ؛ ألنو 
 معصـو بل العتقاد قصوره في العبودية عما يليق بحضرة ذي الجبلؿ واإلكراـ.

قاؿ في فتح الباري: وقد استشكل وقوع االستغفار من النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وىو 
، واالستغفار يستدعي وق  وع المعصية.معصـو

وأجيب بعدة أجوبة: منها ما تقدـ في تفسير الغين، ومنها قوؿ ابن الجوزي ىفوات الطباع 
البشرية ال يسلم منها أحد وال األنبياء عليهم السبلـ، وإف عصموا من الكبائر فلم يعصموا من 

 .الصغائر، كذا قاؿ، وىو مفرغ على خبلؼ المختار، والراجح عصمتهم من الصغائر أيضاً 
ومنها قوؿ ابن بطاؿ: األنبياء أشد الناس اجتهاداً في العبادة لما أعطاىم اهلل من المعرفة فهم 

 دائبوف في شكره معترفوف لو بالتقصير، انتهى.
ومحل جوابو أف االستغفار من التقصير في أداء الحق الذي يجب هلل تعالى، ويحتمل أف يكوف 

أو جماع أو نـو أو راحة أو لمخاطبة الناس والنظر  الشتغالو باألمور المباحة من أكل أو شرب
في مصالحهم، ومحاربة عدوىم تارة ومداراتو أخرى، وتأليف المؤلفة، وغير ذلك، مما يحجبو 
عن االشتغاؿ بذكر اهلل، والتضرع إليو، ومشاىدتو ومراقبتو، فيرى ذلك ذنباً بالنسبة إلى المقاـ 

 العلي، وىو الحضور في حضيرة القدس.
 نها أف استغفاره تشريع ألمتو أو من ذنوب األمة فهو كالشفاعة لهم.وم

وقاؿ الغزالي في اإلحياء: كاف صلى اهلل عليو وآلو وسلم دائم الترقي فإذا ارتقى إلى حاؿ رأى 
ما قبلها دونها فاستغفر من الحالة السابقة، وىذا مقرع على أف العدد المذكور في استغفاره  

 األحواؿ، وظاىر ألفاظ الحديث تخالف ذلك. كاف مفرقاً بحسب تعدد
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وقاؿ الشيخ السَّْهَرَوْرِدي لما كاف روح النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم لم يزؿ في الترقي إلى 
مقامات القربة يستتبع القلب، والقلب يستتبع النف ، وال ريب أف حركة الروح، والقلب أسرع 

تقصر عن مداىا في العروج فاقتضت النف  عن سير من نهضة النف ، فكانت خطى النف  
 القلب وترقي القلب، واهلل أعلم. انتهى.
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]  ]مناداة ابن آدـ كل يـو
ِه، َعْن َعِليٍّ عليهم السبلـ قَاَؿ: ))َما ِمْن يَػْوـٍ َيُمرُّ َعَلى  ، َعْن َأبِيِو، َعْن َجدّْ ثَِني زَْيُد ْبُن َعِليٍّ َحدَّ

ـَ ِإالَّ  ـَ اْعَمْل ِفي اْليَػْوـِ َأْشَهُد َلَك يَػْوـَ اْلِقَياَمِة، َواْصَحِب النَّاَس بَِأيّْ اْبِن آَد  يُػَناِدي : يَا اْبَن آَد
 ُخُلٍق ِشْئَت َيْصَحُبوَؾ ِبِمْثِلِو((.

قاؿ في التخريج: السيوطي في جمع الجوامع: ))لي  من يـو إال وىو ينادى : يا ابن آدـ أنا 
ما تعمل فيَّ عليك شهيد فاعمل فيَّ خيراً اشهد لك بو فإني لو مضيت لم خلق جديد، وأنا في

 ترني، ويقوؿ الليل مثل ذلك(( . أبو نعيم في الحلية عن معقل بن يسار، انتهى.
قلت: والخبر بلفظو لم أجده على ىذا السياؽ إال في المنهاج الجلي، ولمفردات فصولو جملة 

ء، وغيره جملة شواىد غير مرفوعة، وأجلها من كبلـ العرب شواىد، ذكر الغزالي منها في اإلحيا
 والحكماء. ويشهد لعجزه حديث كيفما تدين تداف.

ومنها ما أخرجو أبو طالب في أسنى المطالب من طريق رافع بن مكيث، وكاف ممن شهد 
، انتهى  .الحديبية أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: حسن الملكة نما، وسوء الخلق شـؤ
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وأخرج أبو داود والترمذي من حديث أبي ىريرة أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: 
))الرجل على دين خليلو فلينظر أحدكم من يخالل(( ، وحسنو، والترمذي، وصححو الحاكم، 
ورواه ابن عدي في ترجمة زىير، ورواه ىشاـ عن عمار عن الوليد بن مسلم، عن زىير بن 

صوالً ويؤيد ذلك حديث أن  بن مالك الطويل عند أبي داود في سننو، وفيو: ))ومثل محمد مو 
الجلي  الصالح كمثل صاحب المسك إف لم يصبك منو شيء أصابك من ريحو، ومثل جلي  
السوء كمثل صاحب الكير إف لم يصبك من سواده أصابك من دخانو(( ، وقد تقدـ ما يقوي 

 مصاحبة الناس بما أغنى عن اإلعادة. ذلك في أحاديث حسن الخلق، وحسن



والحديث محموؿ على الرفع لمجيئو مرفوعاً من طريق معقل بن يسار المذكور كما قرر في 
محلو مع أف صدر الخبر لي  لبلجتهاد فيو مسرح، وىو يدؿ على أف أياـ كل بني آدـ تنادى 

بر للترغيب، والحث من فيها من بني آدـ بكثرة العمل لتشهد لو يـو القيامة وسياؽ الخ
واإلرشاد على كثرة العمل يومياً وعجز الخبر من كبلـ أمير المؤمنين علي عليو السبلـ، وىو 
يدؿ على الترغيب في حسن مصاحبة الناس بالخلق الحسن ليصحبوه بمثلو، ومفهـو الخبر 
عملو   قبح مصاحبة الناس بسوء الخلق لمصاحبتهم لو بمثلو، وكل ذلك من باب المجازاة لمثل

 كما ىو منطوؽ الخبر المذكور: ))كيفما تدين تداف ((.
والمراد باألياـ أياـ كل شخص سواء كاف ذكراً او انثى تشهد يـو القيامة لو بما عمل فيها من 
الخيرات واألعماؿ الصحالة لداللة قولو: أشهد لك ألف الشهادة للشخص ال تكوف لو إال لما 

 ومثل ذلك الليل، لصريح رواية معقل بن يسار. لو فيها من نفع، وإال فهي عليو،

(4/158) 

 

ومفهـو قولو: أشهد لك، أنها تشهد عليو بما عمل فيها من قليل أو كثير، وفيو داللة على 
الترىيب من مباشرة القبائح للحذر منها، وظاىر الخبر أف النداء حقيقة، وال مانع من ذلك في 

قيل مجاز باعتبار أف كلما عملو اإلنساف من خير أو شر قدرة اهلل تعالى، وإف لم تسمع ذلك، و 
مكتوب عليو، واألوؿ أظهر لداللتو على أف األياـ والليالي مما يتأتى منهما الشهادة لكل 

شخص بما عمل من خير أو شر منضماً إلى ما يتأتى من ما كتبو حفظة كل شخص بما عملو، 
ا عمل وال مانع أف اهلل ينطق األياـ والليالي وإلى ما تشهد بو لساف كل شخص، ويداه ورجبله بم

َنا قَاُلوا َأنَطَقَنا  بالشهادة كما دؿ قولو تعالى: }َوقَاُلوا ِلُجُلوِدِىْم ِلَم َشِهْدُتْم َعَليػْ
[اآلية، ودؿ عجز الخبر على أف اإلنساف في معاملتو للناس يجزى الجزاء 21اللَُّو...{]فصلت:

وإف شراً فشٌر، كما ىو منطوؽ الخبر، أي إف عاملهم بالخلق  بمثل ذلك منهم إف خيراً فخيٌر،
الحسن، وبالديانة والصدؽ والوفاء واألمانة عاملوه بمثل ذلك، وإف عاملهم بالخلق السيء، 

وبالكذب، وقلة الدين وعدـ األمانة وخلف الوعد عاملوه بمثلو، ومن ذلك قولو: ))كيفما تدين 
بتهم عاملوؾ بمثل ما عاملتهم بو من خير أو شر، وفيو تداف (( أي كيفما عاملت الناس وصح

داللة على أف اإلنساف يعلم أف الناس يعاملونو بمثل معاملتو لهم فإف عاملهم بالخير عاملوه 
بالخير، وإف عاملهم بالشر عاملوه بمثلو، وإف غشهم غشوه، وإف نصح لهم نصحوا لو، وإف 

 نافق لهم نافقوا عليو.
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بن زنباع العبسي في وصية لبني عب : إعلموا أنو لم ينقل أحد إليكم حديثاً إال نقل ولمرواف 
عنكم مثلو، واألدلة على ما ذكرنا شاىدة، والواقع كاشف لصدؽ ما ذكرنا وحصر الشارع صلى 

 اهلل عليو وآلو وسلم الدين في حسن المعاملة بقولو: ))الدين المعاملة ((.
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 والنهي عن المنكر[]األمر بالمعروؼ 
ِه، َعْن َعِليٍّ عليهم السبلـ قَاَؿ: ))َأوَُّؿ َما تُػْغَلُبوَف َعَليْ  ، َعْن َأبِيِو، َعْن َجدّْ ثَِني زَْيُد ْبُن َعِليٍّ ِو َحدَّ

فَِإَذا َلْم يُػْنِكِر اْلَقْلُب  اأَلْمُر بِاْلَمْعُروِؼ َوالنػَّْهُي َعِن اْلُمْنَكِر بِأَْيِديُكْم ُثمَّ بِأَْلِسَنِتُكْم ُثمَّ ِبُقُلوِبُكْم،
 اْلُمْنَكَر َويَػَعِرؼ اْلَمْعُروَؼ ُنِكَ  َفُجِعَل َأَعبَلُه َأَسَفَلُو((.

قاؿ في التخريج: في مسند علي عليو السبلـ قاؿ: ))أوؿ ما تغلبوف من الجهاد، الجهاد 
روؼ ولم ينكر بأيديكم ، ثم الجهاد بألسنتكم، ثم الجهاد بقلوبكم، فأي قلب لم يعرؼ المع

المنكر نك  أعبله أسفلو كما ينك  الجراب، فينتثر ما فيو(( ، ابن أبي شيبة، وأبو نعيم، 
ونصر في الحجة، والبيهقي في السنن الكبرى، وفيو ما لفظو: عن علي، قاؿ: ))الجهاد ثبلثة : 

م جهاد جهاد بيد، وجهاد بلساف، وجهاد بقلب، فأوؿ ما يغلب عليو من الجهاد جهاد اليد، ث
اللساف، ثم القلب، فإذا كاف ال يعرؼ معروفاً وال ينكر منكراً نك  فجعل أعبله أسفلو((، 

 مسدد، وصحح، وابن جرير، والبيهقي في شعب اإليماف، انتهى.
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َرنَا أبو َعْبِد اهلل َأْحَمُد بن ُمَحمٍَّد اْلبَػْغدَ  ْاِدي، قلت: وأخرج أبو طالب في أماليو قاؿ: َوِبِو َأْخبػَ
ثَِني َأْحَمُد بن يَزِيَد الُكوِفي  َرنَا أبو اْلَقاِسِم َعْبُد العزيز بن ِإْسَحاَؽ بن َجْعَفٍر قَاَؿ: َحدَّ قَاَؿ: َأْخبػَ
ثَػَنا ُسْفَيْاُف  ثَػَنا أبو ُسْفَيْاَف وَِكيُع بن اْلَجرَّاِح قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا اْلَحَسُن بن َحمَّاٍد قَاَؿ: َحدَّ بن قَاَؿ: َحدَّ

َفَة، َعْن َأِميِر اْلُمْؤِمِنيَن َعِليٍّ بن سَ  ِعيٍد اْلثػَّْوِري، َعْن زُبَػْيِد بن اْلَحاِرِث، َعِن الشَّْعِبي، َعْن أبي ُجَحيػْ
ُثمَّ ْم، أبي طالب قَاَؿ: إفَّ َأوََّؿ َما تُػْغَلُبوَف َعَلْيِو ِمْن ِديِنُكْم اْلِجَهاُد بِأَْيِديُكْم، ِثمَّ اْلِجَهاُد بِأَْلِسَنِتكُ 
َكاِلِجَراِب   اْلِجَهاُد ِبُقُلوِبُكْم فَِإَذا َلْم يُػَعرِّْؼ الَقْلَب اْلَمْعُروَؼ َوَلْم يُػْنِكِر اْلُمْنَكَر َنكََّ  َأْعبلُه َأْسَفَلوُ 

 يُػْؤَخُذ بَِأْسَفِلِو فَػَيْخُرُج َما ِفيِو.انتهى.
قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو  وأخرج أيضاً من طريق ُعبَػْيِد اهلل بن أبي ُعَمْيٍر اللَّْيِثي،



 فَػَقْد َأْنَكَر وسلم: ))َمْن َأْنَكَر اْلُمْنَكَر ِبَقْلِبِو فَػَقْد َأْنَكَر ِبَخْصَلٍة ِمَن اْلَحقّْ ، َوَمْن َأْنَكَر ِبَقْلِبِو َوِلَسانِوِ 
ْيِن ِمَن اْلَحقّْ، َوَمْن َأْنَكَر ِبَقْلِبِو َوِلَسانِوِ  َوَيديِو فَػَقْد َأْنَكَر بِاْلَحقّْ ُكلِّْو، َأال أُنَػبُّْئُكْم َميّْت  ِبَخْصَلتػَ

 اأَلْحَياِء؟ َمْن َلْم يُػْنِكِر اْلُمْنَكَر ِبَقْلِبِو َواَل بِِلَسانِِو َوالَ بَِيِدِه((.انتهى.
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وجهاد وفي السنن الكبرى للبيهقي: وعن علي عليو السبلـ بلفظ: الجهاد ثبلثة: جهاد بيد، 
بلساف، وجهاد بقلب، فأوؿ ما تغلب عليو من الجهاد جهاد اليد ثم جهاد اللساف ثم جهاد 
القلب، فإذا كاف القلب ال يعرؼ معروفاً وال ينكر منكراً نك  أعبله أسفلو، وذكره في كنز 

 العماؿ، وصححو.
الداللة والحديث يحمل على الرفع إذ لي  لبلجتهاد فيو مسرح، ولما في بعض شواىده من 

على الرفع، وىو من أعبلـ نبوتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم لما فيو من االخبار بالغيب الذي ال 
يعلم إال من جهة الوحي، ولوقوع ما أخبر بو صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وىو يدؿ على الترىيب 

ى شدة والتهويل من وقوع الغلبة على مراتب طرؽ األمر بالمعروؼ، والنهي عن المنكر وعل
الزماف الواقع فيو ذلك، وعلى ذـ الغالب، ودؿ أيضاً على أف األمر والنهي ال يغلباف من كل 

 طرقو دفعة واحدة، وإنما يكوف ذلك تدريجاً.
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ويدؿ أيضاً على انحصار مراتب األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر في المراتب المذكورة التي 
المنكر، وأوؿ ما يغلب الناس عليها، وباللساف وىي أوسطها، ىي اليد، وىي أعبلىا في إزالة 

وثاني ما يغلب الناس عليها، وبالقلب وىي أدناىا، وأضعفها، وىي نهاية ما يغلب الناس عليو 
في األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر لما ثبت عند مسلم من طريق أبي سعيد الخدري قاؿ: 

سلم يقوؿ: ))من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإف لم سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو و 
يستطع فبلسانو، فإف لم يستطع فبقلبو، وذلك أضعف اإليماف(( ، وفيو قصة، ودؿ على الوعيد 

على عقوبة القلب بجعل أعبله أسفلو كما ينك  الجراب، إذا لم ينكر المنكر، ويعرؼ 
عن رضائو بالمنكرات والراضي كالفاعل، المعروؼ وتنكي  القلب يحتمل أف يراد بو الكناية 

ويحتمل وىو ظاىر الخبر وشواىده أنو يصير أعبله أسفلو حقيقة فينتثر ما فيو من العلم بمعرفتو 
للمعروؼ والمنكر ال يبقى فيو أي شيء وال يستقر فيو بعد ذلك أي شيء محكـو عليو 



رؾ المعروؼ، ومعنى الغلبة في بالهبلؾ، ولو لم يفعل المنكر لمصيره راضياً بفعل المنكر وبت
 األولين عدـ االستطاعة بهما عليهما.
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والوجو في ذلك أف خصاؿ اإليماف كلها فعبلً وتركاً يتأتى من الثبلث المراتب المذكورة واليد 
أقواىا إلقامة الواجب، وكسر أنواع المبلىي وتفريق جموع أربابها وتشتيت شمل أىل الفساد 

تعذر ذلك لخوؼ أو منع من ظالم أو متغلب من أىل الفساد والمعاصي أو والمعاصي فإف 
ممن لو منعة وقوة فبلسانو يكوف ذلك منو، فإف تعذر عليو ذلك فبقلبو يحسن المعروؼ ويفعلو 
ويحب أربابو ويواليهم وينكر المنكر وينهى عنو ويجتنبو ويجانب أربابو بقلبو ألف عدـ وقوع 

لقلب بالمنكرات والراضي بها كالمباشر لها لداللة ما سيأتي في ذلك منو داللة على رضا ا
الحديث الثاني وإطبلؽ الغلبة على القلب مجاز في األولين حقيقة، وسمي اإلنكار بالقلب 
تغييراً مشاكلة ألخويو، وإال فبل تغيير حقيقة قالو الجمهور، والظاىر أنو حقيقة في الجميع لما 

ووقوع الغلبة عليهما وتغيير القلب عدـ مؤاكلة أرباب المعاصي  عرفت من تغيير اليد واللساف
ومجالستهم وقبوؿ شهادتهم وعدـ تزكيتها وترؾ قصدىم إلى منازلهم للزيارة وترؾ إعانتهم وغير 
ذلك، من سائر األقواؿ واألفعاؿ الدالة على عدـ الرضا بما ىم عليو وكل ذلك شواىد على 

عروؼ ووقوع الغلبة عليو ىو مؤاكلة أرباب المعاصي إنكار القلب للمنكر ومعرفتو للم
ومجالستهم وقبوؿ شهادتهم وتزكيتها والرضا بأفعالهم وأقوالهم وكلها شواىد على عدـ إنكار 
القلب للمنكر ومعرفتو للمعروؼ كما ىو منطوؽ الخبر لتنكيسو ولما ثبت أف الراضي بالشيء  

 كفاعلو.
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المراتب المذكورة ىو المعتبر في جهاد كٍل منها لما سيأتي في  ىذا وما ذكرنا من تغيير كل
الكبلـ على الحديث الثاني، ولما في منطوؽ الشواىد أنهما قسماف من الجهاد، وتقدـ الكبلـ 
على ذلك في قوؿ اإلماـ زيد بن علي بلفظ من أمر بمعروؼ أو نهى عن منكر أطيع أـ عصَي 

 كاف بمنزلة المجاىد في سبيل اهلل.
واعلم أنو ال يحكم على المراتب المذكورة بالغلبة إال مع عدـ االستطاعة لحديث أبي سعيد 
الخدري قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))من رأى منكم منكرًا 



فاستطاع أف يغيره بيده فليغيره فإف لم يستطع فبلسانو فإف لم يستطع فبقلبو وذلك أضعف 
و مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وعبد بن حميد، اإليماف(( أخرج

والتغيير باليد والقلب ىو ما ذكرنا، وأما تغيير المنكر باللساف فؤلف المفروض أف ال يستطيع أف 
يغيره بيده فكيف يغيره باللساف إال أف يقاؿ: قد يمكن التغيير بطيب الكبلـ وحسن الوعظ مع 

يير باليد لكن ذلك نادر قليل جدًا، ولي  الكبلـ فيو ألف مثلو ينبغي أف عدـ استطاعة التغ
يتقدـ على التغيير باليد إف أمكن التغيير بو، وذلك أضعف اإليماف، أي اإلمكاف بالقلب فقط، 

 أضعف في نفسو إذ ال يكتفي بو إال من ال يستطيع غيره.
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فيو ضعف، وإنما الضعف حيث استطاع بغيره نعم إذا اكتفى بو من ال يستطيع بغيره فلي  
فاقتصر عليو، إذ التكليف بالوسع، وقد اختلف العلماء في المعروؼ الذي يغلب األمر عليو، 
وىو الذي سيأتي في الحديث اآلتي األمر بو، والمنكر الذي يغلب النهي عنو قد تقدـ على 

فظ ابن حجر في فتح الباري، حديث، ))والباذلوف لمعروفهم(( كبلـ الراغب، واختاره الحا
 وكبلـ النهاية، وذلك ىو الذي يغلب األمر عليو، وعكسو المنكر ىو الذي يغلب النهي عنو.
وقاؿ ابن أبي حمزة: يطلق اسم المعروؼ على ما عرؼ بأدلة الشرع أنو من أعماؿ البر سواء 

 جرت بو العادة أـ ال، وعك  ذلك المنكر، انتهى.
البحر: والمعروؼ يشمل الفرض والنفل والمنكر يشمل كل قبيح من  وقاؿ النجري في مقدمة 

كفر أو فسق أو خطأ محتمل أو مقطوع بصغره، وىذا ىو المعروؼ المذكور ىنا، وفيما سيأتي 
أنو يجب األمر بو لمن تهاوف بو أو تركو وعكسو المنكر المراد ىنا، وفيما سيأتي أنو يجب 

ق المعروؼ في حديث: ))وأىل المعروؼ في الدنيا ىم النهي عنو لمن باشره، وقد تقدـ تحقي
 أىل المعروؼ في اآلخرة ((.
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وخبر المجموع مبين لمجمل الخبر اآلتي، وفيو داللة على وجوب األمر بالمعروؼ والنهي عن 
المنكر بشروط سيأتي بيانها لورود الوعيد على تركهما في المرتبة الثالثة بتنكي  القلب على 

ا عند وقوع الغلبة عليو، والمراد عند رضائو، وقد استفيد من ظاىر خبر المجموع أف تركهم
الذين يتأتى عليهم الغلبة على الطرؽ المذكورة ىم العامة من الخاصة، وأف العقوبة المذكورة في 



الخبر تناؿ العامة عند وقوع الغلبة على قلوبهم بما سلف ذكره وما ذاؾ إال لرضا قلوبهم بمناكر 
لخاصة، والمعاصي وإحداثهم البدع المحرمة، والمبلىي فيعمهم العذاب جميعاً، لما أخرجو ا

اإلماـ أحمد بن حنبل بسند حسن من طريق عدي بن عمير قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))إف اهلل ال يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم، 

 ف على أف ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب اهلل الخاصة والعامة(( .وىم قادرو 
وأخرج الطبراني من طريق عدي بن عمير مرفوعاً: ))إف اهلل ال يعذب العامة بعمل الخاصة حتى 
تكوف العامة تستطيع أف تغير على الخاصة فإذا لم تغير العامة على الخاصة عذب اهلل العامة 

 والخاصة((، انتهى.
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وىو عند أبي داود من حديث العرس بن عمير، وىو أخو عدي، ولو شاىد من حديث حذيفة 
وجرير، وغيرىما عند أحمد وغيره، ومن ذلك ما رواه الطبراني من حديث علي بن طلحة عن 
ابن عباس قاؿ: أمر اهلل المؤمنين أف ال يقروا المنكر بين أظهرىم فيعمهم العذاب، لكن ىذه 

ى معناىا، وإف كاف فيها ما عرفت من اشتراط االستطاعة فهي معتبرة فيما كانت األخبار وما أد
الطريق إلى األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر باليد أو اللساف لما سيأتي ال بالقلب فالمعتبر 

 فيو ما ذكرنا فيقيد بو ىذا الخبر ونحوه.
كحوؿ عن أن  قيل: يا رسوؿ وقد دؿَّ على بياف الخاصة ما أخرجو ابن أبي خيثمة من طريق م

اهلل متى يترؾ األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر قاؿ: ))إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل 
، إذا ظهر اإلدىاف في خياركم والفحش في شراركم والملك في صغاركم والفقو في رذالكم(( . 

 وأخرجو أبو يعلى من حديث أن  مرفوعاً.
حديث أن  قاؿ: قيل يا رسوؿ اهلل متى يدع األمر بالمعروؼ  وأخرج أحمد وأبو يعلى من

والنهي عن المنكر؟ قاؿ: ))إذا ظهر فيكم مثلما ظهر في بني إسرائيل إذا كانت الفاحشة في  
 كباركم، والملك في صغاركم، والفقو في رذالكم ((، انتهى.
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نا[ زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعى وأخرج ابن ماجة بلفظ: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي ]ث
]ثنا[ الهيثم بن حميد، ثنا أبو معبد حفص بن غيبلف الرعيني عن مكحوؿ، عن أن  بن مالك، 



قاؿ: قيل يا رسوؿ اهلل متى يترؾ األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر؟ قاؿ: ))إذا ظهر فيكم ما 
ألمم قبلنا؟ قاؿ: ))الملك في ظهر في األمم قبلكم ((، قلنا: يا رسوؿ اهلل، وما ظهر في ا
 صغاركم والفاحشة في كباركم، والعلم في رذالتكم((، انتهى.

قاؿ في الزوائد: إسناده صحيح، ورجالو ثقات، قاؿ زيد: تفسير معنى قوؿ النبي صلى اهلل عليو 
 وآلو وسلم: ))والعلم في رذالتكم((: إذا كاف العلم في الفساؽ، انتهى.

 ، وال يريده إال ألمر الدنيا.وقيل: فيمن ال يعمل بو
قولو: ))الملك في صغاركم(( أي: أف الملوؾ وىم األمراء أو األغنياء أو معاً يكونوف صغار 
الناس سناً غير مجربين لؤلمور أو ضعافهم عقبًل، والفاحشة والفحش كلما يشتد قبحو من 

بيحة فهي فاحشة من الذنوب والمعاصي، وكثيرًا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا، وكل خصلة ق
 األقواؿ واألفعاؿ، ذكره في النهاية.

وىذه األدلة وما أدى معناىا ناطقة بأف الخاصة ىم السالف ذكرىم متى كانت المداىنة من 
األخيار والفاحشة في الكبار، والملك في الصغار والفقو في األراذؿ، وقعت الغلبة على كل 

 يجاً.طرؽ األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر تدر 
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قاؿ ابن بطاؿ في حديث البخاري من طريق أبي ىريرة عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
قاؿ: ))يتقارب الزماف وينقص العمل ..(( إلى أخر معناه، واهلل أعلم، تقارب أحواؿ أىلو في قلة 

ق وظهور الدين حتى ال يكوف فيهم من يأمر بمعروؼ وال ينهى عن منكر لغلبة أعماؿ الفس
 أىلو.

وقد جاء في الحديث: ))ال يزاؿ الناس بخير ما تفاضلوا فإذا تساووا ىلكوا(( ، يعني ال يزالوف 
بخير ما كاف فيهم أىل فضل وصبلح وخوؼ من اهلل يلجأ إليهم عند الشدائد، ويستشفى 

 بأرائهم ويتبرؾ بدعائهم ويؤخذ بتقويمهم وآثارىم، انتهى.
تح الباري: ومفهـو خبر المجموع وشواىده وأدلة الوعيد المذكورة قالو الحافظ ابن حجر في ف

وما تقدـ ذكره الناطقة بتهويل أمر الغلبة على المراتب المذكورة وشناعة األسباب الجالبة 
لتركهما وفظاعة أمر كل ذلك تدؿ على وجوب األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر مع 

 االستطاعة، ولداللة منطوؽ قولو:
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 ]عودة إلى األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر[
ِه، َعْن َعِليٍّ عليهم السبلـ قَاَؿ: ))لََتَأُمُرفَّ بِاْلَمْعُروِؼ  ، َعْن َأبِيِو، َعْن َجدّْ ثَِني زَْيُد ْبُن َعِليٍّ َحدَّ

 ْدُعو ِخَيارُُكْم َفبلَ ُيْسَتَجاُب َلُهْم((.َولَتَػْنهنَّ َعِن اْلُمْنَكِر َأْو لَُيَسلَّْطنَّ اللَُّو َعَلْيُكْم ِشَرارَُكْم حتى يَ 
قاؿ في التخريج: وفي مسند علي عليو السبلـ ما لفظو: عن علي قاؿ: ))لََتَأُمُرفَّ بِاْلَمْعُروِؼ 

َتَجاُب َلُهْم((.أخرجو َولَتَػْنهنَّ َعِن اْلُمْنَكِر َأْو لَُيَسلَّْطنَّ اللَُّو َعَلْيُكْم ِشَرارَُكْم ُثمَّ َتْدُعو ِخَيارُُكْم َفبلَ ُيسْ 
 الحارث بن أبي أسامة، انتهى.

السيوطي في جمع الجوامع ما لفظو: ))لتأمرف بالمعروؼ ولتنهوف عن المنكر أو ليوشك أف 
 يبعث اهلل عليكم عقاباً من عنده ثم لتدعونو فبل يستجاب لكم(( ، البيهقي عن حذيفة، انتهى.

جبل قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو  قلت: وأخرج عبد بن حميد من حديث معاذ بن
َهُوفَّ َعِن اْلُمْنَكِر َأْو  وسلم في حديث طويل وفيو: ))والذي نفسي بيده لََتَأُمُرفَّ بِاْلَمْعُروِؼ َولَتَػنػْ

 .لَُيَسلَّْطنَّ اللَُّو َعَلْيُكْم ِشَرارَُكْم ُثمَّ لَيْدُعوا ِخَيارُُكْم َفبلَ ُيْسَتَجاُب َلُو(( انتهى
وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عمر: ))مروا بالمعروؼ وانهوا عن المنكر قبل أف تدعوا فبل 

 يستحاب لكم، وقبل أف تستغفروا فبل يغفر لكم((.
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وفي أمالي أحمد بن عيسى قاؿ: حدثنا محمد قاؿ: حدثني أحمد بن عيسى عن حسين، عن 
عليهم السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل أبي خالد، عن زيد بن علي عن آبائو، عن علي 

َهُوفَّ َعِن اْلُمْنَكِر َأْو لَُيَسلَّْطنَّ اللَُّو َعَلْيُكْم ِشَراَر  نػْ ُكْم ُثمَّ عليو وآلو وسلم: ))لََتَأُمُرفَّ بِاْلَمْعُروِؼ َولَتػَ
م ثم يعذبهم اهلل، وأنتم َيْدُعوا ِخَيارُُكْم َفبلَ ُيْسَتَجاُب َلُهْم((. أو ليسلطن اهلل عليكم من يعذبك

 أولى بالحق منهم، انتهى.
وأخرج الطبراني في األوسط عن أبي ىريرة مرفوعاً، والحديث حسن، ورواه السيوطي في 
َهُوفَّ َعِن اْلُمْنَكِر َأْو لَُيَسلَّْطنَّ اللَُّو َعَلْيُكْم شِ  نػْ ْم َرارَكُ الجامع الصغير بلفظ: ))لََتَأُمُرفَّ بِاْلَمْعُروِؼ َولَتػَ

 فَيْدُعوا ِخَيارُُكْم َفبلَ ُيْسَتَجاُب َلُهْم(( ، وأخرجو البزار من طريق أبي ىريرة مرفوعاً.
وأخرج أحمد والترمذي من طريق حذيفة مرفوعاً بلفظ: ))والذي نف  محمد بيده، لتأمروف 
فبل بالمعروؼ ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن اهلل أف يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم لتدعونو 

 يستجاب لكم((.
 قاؿ الترمذي: حديث حسن غريب.

وأخرج ابن ماجة في سننو في باب األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر: حدثنا أبو بكر بن أبي 



شيبة، ]ثنا[ معاوية بن ىشاـ، عن ىشاـ بن سعد، عن عمرو بن عثماف، عن عاصم بن عمر بن 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))مروا عثماف، عن عروة عن عائشة، قالت: سمعت رسوؿ اهلل 

بالمعروؼ وانهوا عن المنكر قبل أف تدعوا فبليستجاب لكم(( ، وصححو السيوطي، وذكره في 
 الجامع الصغير.
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وأخرج أبو طالب في تيسير المطالب بإسناد طويل إلى أبي خالد بسند المجموع إلى علي عليو 
وآلو وسلم: ))لََتَأُمُرفَّ بِاْلَمْعُروِؼ َولَتػَْنهنَّ َعِن اْلُمْنَكِر َأْو لَُيَسلَّْطنَّ السبلـ قاؿ: قاؿ صلى اهلل عليو 

 اللَُّو َعَلْيُكْم ِشَرارَُكْم َحتَّى َيْدُعوا ِخَيارُُكْم َفبلَ ُيْسَتَجاُب َلُهْم(( انتهى.
في سائر كتب السنة إلى غير ذلك واألحاديث في ىذا الباب كثيرة جدًا، َوِمْن تَػَتبُِّع طرِقها 

 واألئمة عسى أف تبلغ التواتر اللفظي.
 وفي األبحاث المسددة للمحقق المقبلي أنها متواترة معنى ببل شك.

والحديث قد روي موقوفاً على أمير المؤمنين، ومرفوعاً من طريق زيد بن علي، وورد مرفوعاً عن 
رفع كما قرر في محلو، وببل ريب معاذ، وأبي ىريرة، وحذيفة، وعائشة، وغيرىم، فيحمل على ال

أف األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر من أىم القواعد اإلسبلمية، وأجل الفرائض الشرعية، 
ومن أعظم واجبات الشريعة المطهرة وأصل عظيم من أصولها، وركن شديد من َوِبِو يكمل 

لنهي عما علمو منكرًا، نظامها، ويرتفع سنامها، وىو يدؿ على وجوب األمر بما علمو معروفاً وا
ووجوبهما ثابت بالكتاب والسنة ولما في الخبر من الوعيد الشديد على الترؾ بتسلط األشرار، 
وحجب دعاء األخيار، والوعيد على الترؾ من أقوى أدلة الوجوب على الفعل، وال خبلؼ في 

 تهى.وجوبهما بين علماء اإلسبلـ سلفاً وخلفاً، ونسبو في البحر إلى اإلجماع ان
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وال يجباف إال في الميل فإف كاف البلد كبيراً فمن باب بيتو، أي باب بيت اآلمر والناىي، وال 
خبلؼ في ذلك إال في النهي عن المنكر، فذكر المؤلف رضي اهلل عنو حديث ))كما ال يفسد 

يل ما لم األمر بالمعروؼ(( إلى آخره ما روي عن اإلماـ المهدي أنو يجب، ولو خرج عن الم
 يؤد إلى دفع ماؿ واستقر بو من المتأخرين اإلماـ شرؼ الدين، انتهى.

وما في الخبر من اإلجماؿ مبين بالخبر الذي قبلو أف مراتب األمر بالمعروؼ والنهي عن 



المنكر في الثبلث المذكورة على ترتيبها المذكور، وفي الخبر أيضاً داللة على وقوع أحد 
ثالث لهما، وال يخلو منهما وىما القياـ بهما أو الوعيد المذكور بترؾ األمرين على األمة ال 

القياـ بهما عليهم، وقد تقدـ بياف المعروؼ الذي يجب األمر بو، والمنكر الذي يجب النهي 
 عنو، في الحديث قبل ىذا.

نكر قاؿ البدر األمير في منحتو: وفي عرؼ العلماء أعني التعبير بالمنكر دوف المعصية ألف الم
أعم من المعصية فإف من رأى صبياً أو مجنوناً شرب خمراً وجب عليو أف يريق خمره، وكذا إف 
رأى مجنوناً يزني بمجنونة أو بهيمة فعليو أف يمنعو من ذلك وىذا ال يسمى معصية في حق 

 المجنوف وال فاعلو عاصياً فلفظ المنكر أعم، ولذا وقع التعبير بو.
محذور الوقوع في الشرع فدخل فيو الصغيرة من المعاصي،  وحقيقة المنكر ىو ما يكوف

والكبيرة فبل يختص األنكار بالكبائر بل كشف العورة في الحماـ والخلوة باألجنبية والنظر إلى 
 االجنبيات يجب إنكاره، وقد عدوا ذلك من الصغائر، انتهى.
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اهلل على ما في حديث: ))ال  وال يسقط فرضهما بغلبة أىل الفسق لما تقدـ للمؤلف رحمو
يفسد الحج والجهاد جور جائر ، كما ال يفسد األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر غلبة أىل 
الفسق..(( الحديث الثالث في الباب الثاني، في كتاب السير ما لفظو: وفي الحديث دليل 

ىل الفسق من على وجوب األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر، وأنو ال يسقط فرضو بغلبو أ
سلطاف جائر أو غيره وجميعهما من أركاف الدين، ومعلـو وجوبهما ضرورة واإلجماع ثابت، 
واألصل فيو قبل اإلجماع قولو عز وجل: }َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَف ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَف 

َهْوَف َعِن اْلُمْنَكِر َوُأْولَِئَك ىُ  [، ونحوىا، ومن السنة 104ُم اْلُمْفِلُحوَف{]آؿ عمراف:بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ
أخبار كثيرة منها حديث حذيفة مرفوعاً: ))والذي نفسي بيده لتأمرف بالمعروؼ ..(( إلى أخره 

 بلفظو المذكور في شواىد الخبر، قاؿ: أخرجو الترمذي.
: ))من رأى وعن أبي سعيد الخدري قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ

منكرًا منكم فليغيره بيده ..(( إلى آخره بلفظو المذكور في الخبر قبل ىذا، قاؿ: وعن جرير بن 
عبد اهلل قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))ما من رجل يكوف في قـو 

قاب قبل أف يعمل فيهم بالمعاصي يقدروف على أف يغيروا عليو فبل يغيروف إال أصابهم اهلل بع
 يموتوا(( ، أخرجو أبو داود، والترمذي نحوه من حديث أبي بكر، انتهى.

 وفي الكشاؼ: فإف قلت ما طريق الوجوب؟



)قلت(: قد اختلف فيو الشيخاف ، فعند أبي علي: السمع والعقل، وعند أبي ىاشم السمع 
 وحده، أنتهى.
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ق أحدنا ضرر أـ ال؟ إذ لو جوزنا عقبلً ظهور وزاد النجري: بعد كبلـ أبي علي مطلقاً سوى لح
 المنكرات وانتشارىا من غير نكير لجرى ذلك مجرى اإلباحة، والرضا بها وىو قبيح عقبًل.

قاؿ اإلماـ المهدي: قلنا: لو وجب ذلك عقبًل لم يكن بد من وجو ألجلو يجب كما ىو حكم 
أمراً بمعروؼ أو نهياً عن منكر إذ ال الواجبات، ومعلـو أنو ال وجو لوجوبو من العقل إال كونو 

وجو يصلح علة للوجوب إال ذلك، ولو وجب علينا األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر وأف 
نلجئ أىل المعروؼ إلى فعلو وأىل المنكر إلى تركو لهذه العلة المذكورة لوجب على اهلل تعالى  

روؼ وترؾ المنكر ويلجئهم  كذلك فيلـز أف يجب على اهلل، يضطر المكلفين إلى فعل المع
كنحن أي كما يجب علينا نحن ألف الشيء إذا وجب لوقوعو على وجو كاف وجوبو على العمـو 

 شاىداً وغائباً كما في التمكين للمكلفين ونحوه، انتهى.
وال قائل بذلك، وكبلـ أبي ىاشم ىو المختار، َوِبِو قاؿ الجمهور إال في صورة واحدة فقد 

حق الواحد منا ضرر بذلك المنكر كأف يرى يتيماً ُيضرب أو ضعيفاً يظلم يجب عقبلً حيث يل
فإنو قد يلحق أحدنا بذلك غم فيجب عليو إزالة ذلك المنكر دفعاً للضرر عن نفسو قالو 

 النجري وغيره.

(4/177) 

 

وال خبلؼ بين من تقدـ وكافة العلماء في وجوبهما وكل على أصلو في طريق وجوبهما، وإنما 
وا في بياف من يجباف عليو، وفيما يجباف فالجمهور على أنو يجب على كل مكلف األمر اختلف

بما علمو معروفاً، والنهي عما علمو منكرًا، ثم اختلف الجمهور فالكثير منهم قالوا: متى 
حصلت شروطهما اآلتية، ومنهم من قاؿ بغير شرط، والمقبلي وغيره من المحققين، وأكثر 

 ط االستطاعة ووجود المعين ال غير، وسيأتي الكبلـ على ذلك.الجمهور اعتبروا شر 
قاؿ في المنحة وغيرىا: ظاىر كبلـ الجمهور ولو فاسقاً وصرح بو المحقق المقبلي والجبلؿ 

 والبدر األمير، والشوكاني، وىو قوؿ محمد بن إبراىيم الوزير.
فلي  للفاسق ذلك،  وقاؿ بعض الجمهور: يشترط في اآلمر الناىي أف يكوف عدالً قالوا:



واحتج من تقدـ بعمـو منطوؽ أدلة الباب الشاملة للعدؿ والفاسق واستدؿ بعض الجمهور بمثل 
[، وبمثل: }َكبُػَر َمْقًتا ِعْنَد اللَِّو 44قولو تعالى: }َأتَْأُمُروَف النَّاَس بِاْلِبرّْ َوتَنَسْوَف َأنُفَسُكْم {]البقرة:

 [، وبأف ىذا معروؼ في العقوؿ واألعراؼ ولذا قيل:3َف {]الصف:َأْف تَػُقوُلوا َما الَ تَػْفَعُلو 
 فابدأ بنفسك فانهها عن غيها

 
 فإذا انتهت عنو فأنت حليم

 
 وقولو:

 وغير تقي يأمر الناس بالتقى
 

 طبيب يداوي الناس وىو عليل
 

 ومن ذلك قولو:
 ال تنو عن خلق وتأتي مثلو

 
 عار عليك إذا فعلت عظيم

(4/178) 

 

صباح الشريعة عن الصادؽ أنو قاؿ: من لم ينسلخ من ىواجسو ولم يخلص من وذكر في م
آفات نفسو وشهواتها، ولم يهـز الشيطاف ولم يدخل في كنف اهلل، وأواف عصمتو لم يصلح 
لؤلمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر ألنو إذا لم يكن بهذه الصفة كاف حجة عليو، وال ينتفع 

 الناس بو، انتهى.
مل ما يقاؿ ال وعظ إال من متعظ، والحق أنو ال يشترط ذلك بل يجب على وعلى ىذا يح

الفاسق اإلنكار واألمر وبرىاف ذلك أنو مكلف بذلك كغيره وفسقو ال يسقط عنو التكليف بهذا 
الواجب وإال لسقطت عنو الواجبات لفسقو، والقوؿ بسقوط واجب دوف واجب تحكماً ال 

رورة الدين بل يجب عليو أف يترؾ المنكر الذي يفعلو يقولو عالم ألنو خبلؼ ما علم من ض
 وتنكرة ما يفعلو غيره.

وذكر الغزالي أنو يجب على من زنى بامرأة مكرىة وىي مستورة الوجو فكشفت وجهها 



باختيارىا أف يقوؿ لها في أثناء الزنا أنت مكرىة على الزنا ومختارة لكشف وجهك لغير َمْحـر 
 فاستري وجهك.
ليها أف تقوؿ لو: اترؾ الزنا ألنو حراـ عليك، قاؿ: ألنا نقوؿ: ىل قولو واجب قلت: ويجب ع

. إف قلت واجب فهو المراد ألنو معصية، والنهي عنها واجب، وإف قلت:  أو مباح أو محـر
 حراـ، فكيف ينقلب الواجب حراماً، بارتكاب حراـ آخر.
سقو أسقط وعظو فبل يؤثر في فاعل نعم: لو قيل أنو ال يجب على الفاسق اإلتياف بالوعظ ألف ف

 المنكر وقد شرطنا ظن التأثير لما كاف بعيداً إال أنو يكوف سقوطو لعدـ التأثير ال لفسقو.

(4/179) 

 

)نعم( فسقو علة العلة ويبقى عليو اإلنكار بالفعل كإراقة الخمر، وكسر آالت المبلىي، وقد 
جهة اإلماـ وىذا الشرط ال يقاؿ ىو حق ال باطل شرط في اْلُمْنِكر واآلِمْر أف يكوف مأذوناً من 

مطلقاً بل ىو حق بالنسبة إلى بعض رتب النهي اآلتي ذكرىا وباطل بالنسبة إلى غيرىا، وسيأتي 
تماـ الكبلـ، وقاؿ غير الجمهور بل ىما فرض كفاية، وىو قوؿ المؤلف رضي اهلل عنو: احتج 

ىدىما وما أدى لفظهما أو معناىما من أدلة الجمهور بعمـو داللة حديث األصل وما قبلو وشوا
َهْوَف َعِن  َر ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َوتَػنػْ الباب، ومن الكتاب قولو: }ُكْنُتْم َخيػْ

َر ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَف بِ 110اْلُمنَكِر{]آؿ عمراف: اْلَمْعُروِؼ [، وبقولو تعالى: }ُكْنُتْم َخيػْ
َهْوَف َعِن اْلُمنَكِر َوتُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو{]آؿ عمراف: [، إلى غير ذلك من آي الكتاب العزيز، 110َوتَػنػْ

واحتج غير الجمهور بما أخرجو البخاري، وغيره تعليقاً باب وجوبهما على الكفاية بقولو تعالى: 
َهْوَف َعِن اْلُمْنَكِر{]آؿ  }َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَف ِإَلى اْلَخْيرِ  َويَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ

[، وتقدـ للمؤلف رضي اهلل عنو في الحديث الثالث في الباب الثاني في كتاب 104عمراف:
السير بعد ذكره لآلية قاؿ: وىو فرض كفاية لهذه اآلية، ويتعين على من علمو ولم يقم بو غيره. 

 انتهى.

(4/180) 

 

لقرطبي: وىو األصح، ومن المتأخرين الشوكاني مع ما في األمر اإللهي في ىذه اآلية )قاؿ( ا
القارع للقلوب المزعج لهم أنو ال يليق بالمخاطبين أف يصموا عن داللتو آذانهم وال يخشوف أف 
يكوف التصاـ عنو بمنزلة الخروج من مدلوؿ كاؼ الخطاب مشعراً بأنهم ليسوا من أولئك الذين 



الفبلح، ولقد حكم اهلل بالخسراف على جن  اإلنساف، ولم يستثن من ىذا الحكم إال خوطبوا ب
المؤمنين القائمين برعاية األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر، فقاؿ تعالى: }َواْلَعْصِر ، ِإفَّ 

اْلَحقّْ َوتَػَواَصْوا اإِلنَساَف َلِفي ُخْسٍر ، ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوتَػَواَصْوا بِ 
 [. انتهى.3-1بِالصَّْبِر{]العصر:

 قاؿ أبو بكر: قد احتوت ىذه اآلية معنيين:
 أحدىما: وجوب األمر بالمعروؼ، والنهي عن المنكر.

(4/181) 

 

بِاْلَمْعُروِؼ واآلخر: أنو فرض على الكفاية لقولو: }َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَف ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَف 
َهْوَف َعِن اْلُمْنَكِر{]آؿ عمراف: [، كالجهاد وغسل الموتى وتكفينهم والصبلة عليهم، 104َويَػنػْ

وقد ذكر اهلل األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر في مواضع أخر من كتابو العزيز، فقاؿ عز 
َر ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس تَْأُمُروَف بِالْ  َهْوَف َعِن اْلُمنَكِر...{]آؿ وجل: }ُكْنُتْم َخيػْ َمْعُروِؼ َوتَػنػْ

[، وقاؿ تعالى حاكياً عن لقماف: }يَابُػَنيَّ َأِقِم الصَّبَلَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِؼ َواْنَو َعِن 110عمراف:
[ اآلية، إلى غير ذلك، ونصوص ىذه األدلة ناطقة بوجوبهما على الكفاية 17اْلُمنَكِر{]لقماف:
ألمة، وفي اآلية الثانية داللة على فضيلة األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر؛ لما فيها من ذكر ا

 ألنو تعالى نبو بذلك على خير أمة أخرجت للناس من أجل ذلك.
َر ُأمٍَّة { بلفظ: وروى الطبراني من طريق مجاىد قاؿ:  وفي فتح الباري في قولو تعالى: }ُكْنُتْم َخيػْ

ُروَف بِاْلَمْعُروِؼ...{ إلى آخره، والجمهور على جعلهم مخرج معناه على الشرط المذكور }تَْأمُ 
الكبلـ مخرج الخصوص في قولو تعالى: }َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة{، وأمثالها مجاز كقولو تعالى: 

 [، ومعناه ذنوبكم، انتهى.31}يَػْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكْم {]األحقاؼ:
ر أنو ال خبلؼ بين الجميع في أنو إذا قاـ بهما البعض ورد بأف لفظ األمة يأبى ذلك، والظاى

 سقط عن الباقين، وىذا ىو المراد، بفرض الكفاية كصبلة الجنازة، وغسل الموتى.

(4/182) 

 

قاؿ البدر األمير في المنحة: ىذا في غير الكراىة القلبية التي ىي آخر مراتب اإلنكار في 
المنكر فإنو يجب علينا كراىة وقوعو وىو المراد  الحديث فإنها فرض عين، وىذا بالنسبة إلى

من قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))وإال فبقلبو، وذلك أضعف اإليماف((، والحاصل أنو ال بد 



من الكراىة للمنكر عند العلم بو، وتقييده باليد أو اللساف فإف عجز غيَّره بالقلب بمعنى 
ن، وىذا دقيق قل من يتنبَّو لو بل يطلقوف أف استمرار كراىتو، وكراىة وقوعو فهو فرض عي

 اإلنكار من فروض الكفاية. انتهى.
وعند األولين أف }من{ في اآلية لبياف الجن ، وعند اآلخرين للتبعيض لطائفة غير معينة فكاف 
فرض كفاية على الكافة إال أف ىذه األدلة ال تدؿ على وجوب القتاؿ اآلتي ذكره إال بانضماـ 

ُهَما فَِإْف بَػَغْت ِإْحَداُىَما َعَلى قولو تعالى نػَ : }َوِإْف طَائَِفَتاِف ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اقْػَتتَػُلوا فََأْصِلُحوا بَػيػْ
[ فدلت على عمـو وجوب األمر بالمعروؼ والنهي 9اأُلْخَرى فَػَقاتُِلوا الَِّتي تَػْبِغي{]الحجرات:

األدلة لي  فيها تقييد لشخص  عن المنكر بالقوؿ ثم بالسيف على صفة ما سيأتي، وكل ىذه
مخصوص، وال وقت مخصوص، ومن في قولو: ولتكن منكم مبينة إنو إذا قد قاـ بهما البعض 
َر  سقط وجوبهما على الباقين ، وقيل: إنها للتبيين بمعنى: وكونوا أمة تأمروف، كقولو: }ُكْنُتْم َخيػْ

 ها للتبعيض.[، وجمهور النحاة والمفسرين على أن110ُأمٍَّة {]آؿ عمراف:
قاؿ في )االنتصاؼ(: وفي ىذا التبعيض أي تبعيض من، وتذكير أمة تنبيو على قلة العاملين 

 بذلك وأنو ال يخاطب بو إال الخواص، انتهى.

(4/183) 

 

[ للتبعيض، وقيل لبياف 104وفي فتح القدير في شرح قولو تعالى: }َوْلَتُكْن ِمْنُكْم{]آؿ عمراف:
األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر من فروض الكفايات يختص بأىل الجن  ورجح األوؿ بأف 

 العلم الذين يعرفوف كوف ما يأمروف بو معروفاً، وينهوف عنو منكرًا.
قاؿ القرطبي: األوؿ أصح فإنو يدؿ على أف األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر فرض على 

[، وقاؿ في شرح 41اُىْم ِفي اأَلْرِض {]الحج:الكفاية، وقد عينهم اهلل بقولو: }الَِّذيَن ِإْف َمكَّنَّ 
ىذه اآلية: وفيو إيجاب األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر على من أمكنو اهلل في األرض، 

 وأقدره على القياـ بذلك، انتهى.

(4/184) 

 

قلت: وال يقصر ذلك على األمراء ألنهم ومن حصلت لو االستطاعة، ووجود المعين ممن يطلق 
اآلية، ولو علم أو ظن عدـ التأثير، وتحـر المداىنة، وألنهم األخصاء بالفبلح، في  عليو حكم

[، دوف غيرىم، لما ستعرؼ من الشروط اآلتية أنو ال 51قولو: }َوُأْولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف {]النور:



فإف يصلح لهما إال من علم المعروؼ والمنكر وعلم كيف يترتب األمر في إقامتو، وكيف يباشر 
الجاىل ربما نهى عن معروؼ وأمر بمنكر، وربما عرؼ الحكم في مذىبو، وجهلو في مذىب 
صاحبو، فنهاه عن غير منكر، وقد يغلظ في موضع اللين، ويلين في موضع الغلظة، وينكر على 
من ال يزيده إنكاره إال تمادياً، وعلى من االنكار عليو عبث كالجبلدين وأضرابهم، وقد جاءت 

بأف اآلمر الناىي ىو خير الناس، ومن ذكرناىم خير الناس، وإف كاف ظاىر األدلة العمـو األدلة 
فيما أخرجو أحمد وأبو يعلى والطبراني والبيهقي في الشعب من رواية شريك عن سماؾ عن 

عبد اهلل بن عميرة، عن زوج درة بنت أبي لهب، قالت: كنت عند عائشة فجيء برجل إلى النبي 
وآلو وسلم كاف ناداه وىو على المنبر فقاؿ يا رسوؿ اهلل أي الناس خير؟، وفي  صلى اهلل عليو

رواية: من خير الناس؟، قاؿ: ))آمرىم بمعروؼ وأنهاىم عن المنكر وأتقاىم هلل وأوصلهم(( ، 
انتهى. وألنهم خلفاء اهلل في أرضو وخلفاء رسوؿ اهلل، وخلفاء كتابو لما أخرجو ابن عدي في 

ة كادح بن رحمة من روايتو عن ابن لهيعو، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم الكامل في ترجم
بن جابر، عن عبادة بن الصامت مرفوعاً، ولفظو: ))من أمر بالمعروؼ ونهى عن المنكر فهو 

 خليفة اهلل في أرضو وخليفة رسوؿ اهلل وخليفة كتابو(( ، وكادح

(4/185) 

 

في كتاب )القناعة( عن بقية عن حساف بن ساقط، ولو شاىد مرسل أخرجو علي بن معيد 
سليماف، عن أبي نضرة، عن الحسن البصري، ومن ىذا الوجو أخرجو الثعلبي، وذكر 

 الزمخشري، وعن علي رضي اهلل عنو أفضل الجهاد األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر.
يأمرىم  وعن حذيفة: ))يأتي على الناس زماف يكوف فيو جيفة الحمار أحب إليهم من مؤمن

 بالمعروؼ وينهاىم عن المنكر((.
وعن سفياف الثوري إذا كاف الرجل محبباً في جيرانو محموداً عند إخوانو فاعلم أنو مداىن، 

 انتهى.
وحديث علي أخرجو أبو نعيم في الحلية في ترجمة علي مطوالً من رواية خبلس بن عمرو، ىذا 

فواجب وإف كاف ندباً فندب، َوِبِو قاؿ المؤيد  واألمر بالمعروؼ تابع للمأمور بو إف كاف واجباً 
باهلل، والزمخشري، وىو قوؿ علماء اإلسبلـ كافة في الواجب إال ما شذ، ولي  لشيء، وفي 
المندوب عند األكثر، وأما النهي عن المنكر فواجب كلو؛ ألف جميع المنكر تركو واجب 

 بالمندوب. التصافو بالقبح، وعن المكروه كراىة تنزيو مندوب كاألمر
وقاؿ القاسم: بل األمر بالمندوب واجب إذ ىو معروؼ، َوِبِو قاؿ جماعة والمختار أف األمر 



بالواجب واجب، وكذا النهي عن المحظور فأما األمر بالمندوب، والنهي عن المكروه فمندوباف 
ب إذ ال يزيد الشيء على حكم أصلو، ذكره المؤلف رحمو اهلل في الحديث الثالث في البا

الثاني في كتاب السير والدليل على وجوب األمر بالمعروؼ أف أدلة األمر بالمعروؼ لم تفصل 
 بين معروؼ ومعروؼ.

(4/186) 

 

وأجيب بأف ذلك الدليل الشرعي مخصوص بالدليل العقلي بأنو ال يزيد األمر على المأمور بو 
فرع عن التكليف بالمأمور بو،  فإذا كاف المأمور بو مندوباً كاف األمر مندوباً إذ التكليف بو

والفرع ال يزيد على أصلو، ورد بسجود السهو ودماء الحج فإنهما فروع زادت على أصولها 
 بوجوبها.

وأجيب بأف سجود السهو عن ترؾ مسنوف الصبلة والمصلي بحسب علتو مخيراً بين فعل سنن 
ماء الحج بعد الدخوؿ الصبلة وبين سجود السهو فإذا ترؾ السنن وجب عليو سجود السهو ود

في أعماؿ الحج واجبة فإذا تركها حتى مات أخرجت من رأس تركتو ولو أوصى بالحج لما 
وجب إال من الثلث، وفي كل ذلك زيادة تفصيل لي  ىذا موضعو، وإنما ذكرنا ما يدفع 

االعتراض عن الدليل، وقد تقدـ تفصيل كل ذلك للمؤلف رضي اهلل عنو في أدلة سجود السهو 
 كتاب الصبلة بما فيو مزيد الكفاية.  في

وذكر الحافظ ابن حجر والنووي وغيرىما بلفظ: واعلم أنو ال يختلف أحد من علماء األمة 
وفقهائها سلفهم وخلفهم في وجوب األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر على الكفاية على البر 

نو سائر الفروض أال ترى والفاجر والوجو في ذلك أف ترؾ اإلنساف لبعض الفروض ال يسقط ع
أف تركو للصبلة مثبلً ال يسقط عنو فرض الصـو وسائر العبادات فكذلك من لم يفعل سائر 

المعروؼ ولم ينتو عن سائر المناكير فإف فرض األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر غير ساقط 
 عنو.
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، قاؿ: اجتمع نفر من وقد روى طلحة بن عمرو، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي ىريرة
أصحاب النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقالوا: يا رسوؿ اهلل أرأيت إف عملنا بالمعروؼ حتى 
ال يبقى من المعروؼ شيء إال عملناه وانتهينا عن المنكر حتى لم يبق شيء من المنكر إال 



ا بالمعروؼ وإف لم انتهينا عنو أيسعنا أف ال نأمر بالمعروؼ وال ننهى عن المنكر؟ قاؿ: ))مرو 
تعملوا بو كلو ، وانهو عن المنكر وإف لم تنتهوا عنو كلو(( ، فأجرى النبي صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم فرض األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر مجرى سائر الفروض في لزـو القياـ بو مع 

اؿ أصحاب التقصير في بعض الواجبات، ولم يدفع أحد ممن ذكرنا إال قـو من الحشوية وجه
الحديث، قالو الرازي فإنهم أنكروا قتاؿ الفئة الباغية واألمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر 

بالسبلح وسموا األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر فتنة إذا احتيج إلى حمل السبلح مع ما قد 
ى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر سمعوا في قتاؿ الفئة الباغية من قولو تعالى: }فَػَقاتُِلوا الَِّتي تَػْبِغي َحتَّ 

[، وما يقتضيو اللفظ من وجوب قتالها بالسيف، وغيره، وزعموا مع ذلك أف 9اللَِّو{]الحجرات:
السلطاف ال ينكر عليو الظلم، والجور، وقتل النف  التي حـر اهلل، وإنما ينكر على غير 

المخالفين لها ألنهم  السلطاف بالقوؿ أو باليد بغير سبلح، فصاروا شرًا على األمة من أعدائها
ردوا نصوص األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر كتاباً وسنة وأجازوا للسلطاف الظلم والجور 
وقتل النف  بغير حق واقعدوا الناس عن قتاؿ الفئة الباغية، وعن اإلنكار على السلطاف الظلم 

 والجور حتى أدى ذلك إلى تغلب الفجار وتولية األشرار
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اإلسبلـ حتى شاع الظلم وذىب الدين وظهرت الزندقة والغلو والمداىنة ومذاىب  وأعداء
الثنوية والحرمية والمزدكية وغيرىا من المذاىب الشنيعة، والذي أجلب ذلك عليهم تركهم 
األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر والمداىنة للظلمة وعدـ اإلنكار على السلطاف الجائر أو 

 المستعاف، انتهى بزيادة. األمير الجائر واهلل
وتقدـ غير مرة ما أخرجو يزيد بن ىاروف قاؿ: أخبرنا إسرائيل، قاؿ: حدثنا محمد بن جحادة، 
عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 

زي، وأخرجو ابن ))أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطاف جائر(( أو ))أمير جائر((، وذكره الرا
 ماجة من طريق أبي سعيد الخدري، وأبي أمامة بلفظو، بدوف قولو: أو أمير جائر.

قاؿ في الزوائد: في إسناد أبي أمامة أبو غالب، وىو مختلف فيو ضعفو ابن سعد، وأبو حاتم، 
 والنسائي، ووثقو الدارقطني.

أمامة قاؿ: فيو أبو حاتم:  وقاؿ ابن عدي: ال بأس بو، وراشد بن سعد الرملي في إسناد أبي
 صدوؽ وباقي رجاؿ اإلسناد ثقات، انتهى.

ووجو ما دؿ عليو الخبر أف من جاىد العدو متردد بين رجاء وخوؼ وبين أف يكوف الغلبة لو أو 



 للعدو، وىاىنا الغالب الهبلؾ والتلف وغضب السلطاف فصار أفضل.
 تنبيو

شروطهما، فالمحقق المقبلي ومن وافقو من اختلف القائلوف أنهما ال يجباف إال متى حصلت 
 العلماء جعلها شرطين، وىما االستطاعة، ووجود المعين وىو قوؿ أكثر السلف فمن بعدىم.

(4/189) 

 

وقاؿ جماعة من السلف والخلف: وذكره اإلماـ المهدي في بحره وأزىاره أنها أربعة وتابعو من 
در األمير في منحتو في المقاؿ في بعضها، المتأخرين المحقق الجبلؿ في ضوء النهار، والب

 ومن عداىم جعلوىا خمسة:
األوؿ: أف يعلم اآلمر والناىي أف الذي يأمر بو معروؼ وحسن، والذي ينهى عنو منكر قبيح، 
عند المنهي، وإال فبل، إذ ال يأمن أف يأمر بمنكر، وينهى عن معروؼ، أو يأمر بما يستقبحو 

لمنهي كما تقدـ قريباً، وال يكفي الظن ومعو ال يجب اتفاقاً وىل المأمور وينهى عما يستقبحو ا
 يحسن المذىب ال يحسن إذ اإلقداـ على ما ال يؤمن قبحو قبيح، وقيل: بل يحسن.

قاؿ اإلماـ المهدي: وال وجو لو فإف عرؼ جنسو والتب  عليو، أفرض ىو أو غير فرض؟ أو 
سن منو األمر والنهي بالقوؿ فقط، من غير عرؼ كراىتو والتب  عليو أكراىة تنزيو أـ حظر ح

تهديد و نحوه، فإف كانا جاىلين وجب تعريفهما، وإف لم يظن التأثير ألف إببلغ الشرائع واجب 
 إجماعاً.

الثاني: أف يعلم أو يظن أف ألمره ونهيو تأثيراً في وقوع المعروؼ أو بعضو وزواؿ المنكر أو 
 بعضو.

ث جرير بن عبد اهلل ما لفظو: وفي قولو: يقدروف على أف وتقدـ للمؤلف رحمو اهلل على حدي
يغيروا دليل على الوجوب مع ظن التأثير لقبوؿ أمره ونهيو، ومع عدـ الظن لم يجب، وفي كونو 
يحسن خبلؼ، فقيل: يحسن إذ ىو عمل مقصود في الشرع، وقيل: يقبح إذ يصير عبثاً، 

النفع، ودفع الضرر كما في السفر  واكتفى في ذلك بحصوؿ الظن ألنو معموؿ بو في جلب
 لظن الربح، وشرب الدواء لظن الشفاء، ونحوه.

 وفي الكشاؼ: ترؾ النهي عن المنكر أشد من فعلو، انتهى.
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وىذا إذا كاف المنهي عنو قطعي التحريم مع ظن التأثير، انتهى بلفظو، من شرح حديث: ال 
 يفسد الحج.

 ؿ على الثاني إذ يصير عبثًا.وفي البحر ذكر القولين، ثم قا
)قلنا(: األمر والنهي عمل مقصود للشرع، وإف لم يحصل متعلقو إذ قد أمر اهلل سبحانو ولم 

 يحصل مأموره، ونهى ولم ينتهوا.
[، قد صرح آخرىا بأنهم 164)قلت(: وفيو نظر، وقولو تعالى: }َمْعِذرًَة ِإَلى رَبُّْكْم {]األعراؼ:

 ظنوا التأثير، انتهى.
اؿ في المنار: كاف وجهو أي التنظير الفرؽ بيننا وبين الباري تعالى، فإف الباري تعالى يأمر ق

وينهى إلقامة الحجة على المتمكن المختار، ونحن نأمر وننهى ليحصل الغرض، والظاىر إنا 
، نأمر وننهى لبلمتثاؿ، والخروج عن عهدة تكليفنا باألمر والنهي، فأدلتهما لم تقيد بظن التأثير

[ دؿ على عدـ أنهم ظنوا 164وقولو تعالى حكاية: }ِلَم َتِعُظوَف قَػْوًما اللَُّو ُمْهِلُكُهْم {]األعراؼ:
 التأثير.

وقولو: }َمْعِذرًَة{ وىي تكوف مع ظن التأثير، ومع ظن عدمو، ومع الخلوى عن الظنين أي أنا يا 
 ر فيما ذا يكوف من المأمورين.رب قد أقمنا عذرنا بأف أمرنا ونهينا كما أمرتنا أعم من النظ
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وقولو: }َوَلَعلَُّهْم يَػتػَُّقوَف{ لعل: تستعمل فيما لي  بمقطوع بخبلفو، راجحاً كاف أو مرجوحاً 
والظاىر استواء حاؿ التجاوزين فيهم فكأنهم أجابوىم بأنا فعلنا فيهم األعذار إلى ربنا ونحن 

ؼ ال يمنع األعذار والتجويز فعلى ما ذكرنا قوؿ نجوز أف يفعلوا وإف ظننا خبلفو فظن الخبل
المصنف فإف لم يعلم أو يظن فبل وجوب قطعاً محل نظر بل إنما الشك إذا علم عدـ التأثير 
فإنو يحتاج إلى دليل يخرجو من مطلق األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر، وقوؿ القائل: يصير  

مطلق األمر والنهي مقصداً شرعياً، وال يبطل  كالعبث دور ألنو ال يصير عبثاً حتى يبطل كوف 
 كونو مقصداً شرعياً إال بالعبث، انتهى.

واعتبر المحقق الجبلؿ في ضوء النهار ظن التأثير في األمر بالمعروؼ وفي النهي عن المنكر 
 حيث يظن الغلبة.

لقلب فإف لم قاؿ البدر األمير في منحتو: ىذا شرط في اإلنكار باليد واللساف ال في اإلنكار با
يظنو سقط عنو اإلنكار، إلى أف قاؿ: تقدـ عدـ الدليل على ىذه الدعوى، وكفى بقولو تعالى: 

[، 249حكاية عن قـو طالوت أنهم قالوا: }الَ طَاَقَة لََنا اْليَػْوـَ ِبَجالُوَت َوُجُنوِدِه {]البقرة:



بقولو: }َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِليَلٍة واألخبار بعدـ الطاقة منشأه عدـ ظن الغلبة فرد اهلل عليهم قولهم 
 [، وكم: تفيد التكثير، انتهى.249َغَلَبْت ِفَئًة َكِثيَرًة بِِإْذِف اللَِّو {]البقرة:
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قاؿ: وقاؿ القاضي أبو بكر: عندي أنو واجب، وال يسقط بظن إنو ال يفيد أو يعلم بالعادة بل 
ؤمنين، ولي  الواجب عليو أف يقبل بل واجب يجب عليو األمر والنهي، فإف الذكرى تنفع الم

[، وقاؿ في 99عليو أف يقوؿ كما قاؿ تعالى: }َما َعَلى الرَُّسوِؿ ِإالَّ اْلَببَلُغ {]المائدة:
 المهمات: إف عدـ السقوط ال يجب في ىذه الحالة، وال يعرؼ أحد قاؿ بو، انتهى.

و يؤدياف إلى منكر مثلو أو أنكر منو الثالث: أف ال يعلم اآلمر الناىي وال يظن أف أمره ونهي
ويستوي العلم والظن إذ وجوبهما مشروط أف ال يؤديا إلى فساد إذ القصد إزالتو، ومن حق كل 

 واجب أف يتعرى عن وجوه القبح ذكره في البحر، وغيره، وإال فبل يحسن أمره ونهيو.
و فهو باؽ على المنع، قاؿ في المنار: ووجهو أف المنكر اآلخر منكر مبتدأ لم يتحقق وقوع

 انتهى، واعتبر المحقق الجبلؿ إزالة المنكر.
قاؿ البدر األمير: وتقليلو إف تعذرت اإلزالة ألف تقليلو مطلوب، واعلم أف ىذا الشرط يغني عن 
اشتراط أف يكوف مأذوناً من جهة السلطاف ألنهم عللوا ذلك بأنو قد يتم لو التغيير باليد ال 

 باألعواف.
 ف يقاؿ ىذا ال يجب عليو اإلنكار لعدـ قدرتو، انتهى.وجوابو: أ
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الرابع: أف ال يخشى على نفسو التلف أو الحب  الطويل، أو تلف عضو منو أو مالو 
المجحف، ويستوي في ذلك العلم والظن ألف كل ذلك منكر يجب عدـ التعرض لو، قالو 

حف بو قالو البدر األمير في المنحة، الجمهور، وإال فأخذ الماؿ منكر، وإف قل، وإف لم يج
فإف فعل مع الخشية لم يحسن إال أف يكوف فيو إعزاز للدين كفعل الحسين بن علي، وزيد بن 

 علي، ويحيى بن زيد، وغيرىم، لم يسقط وإال سقط، وصار أمره ونهيو قبيحاً.
َرى ِمَن قاؿ اإلماـ يحيى: يحسن مطلقاً كالجهاد لقولو تعالى: }ِإفَّ اللََّو اْشتػَ 

 [ اآلية.111اْلُمْؤِمِنيَن...{]التوبة:
قاؿ في المنار: نعم اإلطبلقات في الكتاب والسنة في: }ِإفَّ اللََّو اْشتَػَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأنُفَسُهْم 



[ اآلية، وسائر آيات مدح القاتلين والمقتولين، وما زاؿ المخاطر 111َوَأْمَواَلُهْم ...{]التوبة:
حب )ي (، ومثل ما يعجب الرب من العبيد، قاؿ أف يغم  نفسو في العدو، وأف ممدوحاً كصا

يتقدـ حاسرًا، وقضايا المخاطرين ال تحصى، واألمر بالمصابرة، واإلقداـ على الموت كإقداـ 
زيد وجعفر وابن رواحة، وكاف خالد إذا تكافئ الصفاف قاؿ: دعوني أتعرض للشهادة فيلحق في 

عليو أحد، وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطاف جائر، وال شك أف  غمار العدو، وال ينكر
 ذلك أشد الخطر وقليل األثر في غالب األمر، انتهى.

قاؿ اإلماـ المهدي: وفي قوؿ أصحابنا أف الحسين وزيداً قطعا بالفشل عند قيامهما نظر إذ في 
 السير ما يقتضي خبلؼ ذلك.

(4/194) 

 

قطعا بالقتل لهما عند قيامهما، وإنما يجب حيث تظن الغلبة، قاؿ الجبلؿ: إف الحسين وزيداً 
ورده األمير في المنحة بأف ظن الغلبة تقدـ عدـ الدليل على ىذه الدعوى، واحتج بما تقدـ عن 

 قـو طالوت.
وقولو: قطعا بالقتل لهما عند قيامهما، ربما يدعى أنهما قطعا بو عند تبلحم الحرب، وقد تقدـ 

ذلك ال يعتبر ظن الغلبة وأما عند قيامهما فما قطعا بو ألنو تبعهما أمم كثيرة للشارح، أنو عند 
 يظن معها غلبتهم لمن قاما عليو.

وفي المنار: أما الحسين بن علي رضي اهلل عنو، ولعن قاتلو فإنو ظن أنو وجد الناصر ورجا أف 
قيل نحو أربعين يغلب العدو لكثرة كتب أىل العراؽ، واجتمع عند رسولو إليهم مسلم بن ع

ألفاً، وبعد أف خذلوه، وجاء إليو العدو لعنهم اهلل، وىو في قلة نحو اثنين وثبلثين من أىل بيتو 
وطلب منهم أحد ثبلثة أف يدعوه أف يرجع إلى مكة أو يذىب إلى يزيد أو يمشي إلى بعض 

و، وقدس روحو، الثغور، فأبوا عليو، وألجأوه إلى القتاؿ فدافع عن نفسو وحريمو كـر اهلل وجه
 وأخزى عدوه.

وأما زيد بن علي عليو السبلـ فكذلك غيره جم غفير، وابتلي بما ابتلي بو سلفو من أىل البيت 
فرحمة اهلل عليو ورضوانو، ولعن أعداءىم فتحصل مما ذكر أف أيهما لم يقدـ إال مع العلم 

 والظن ألف يغلب العدو، انتهى.
يأمر لم يقع المعروؼ، ]وإف لم[ ينهى وقع المنكر وإال لم الخام : أف يعلم أو يظن أنو إف لم 

 يجب.



أما الحسن فاختاره الجمهور؛ ألف الدعاء إلى الخير كلو حسن، وصرح الجبلؿ وغيره بأنو ال 
 يجب إال عند التضييق.
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 وفي المنحة: ينبغي أف يكوف المنكر موجوداً في الحاؿ احترازًا عن اإلنكار على من فرغ من
شرب الخمر فإف ذلك لي  إلى اآلحاد عند انقراض المنكر واحترز عما يوجد ثاني الحاؿ  
كمن يعلم من قرينة حالو أنو عاـز على الشرب في ليلتو فبل إنكار عليو إال بالوعظ والزجر، 

وحاؿ وقوعها بالمنع منها، وبعد وقوعها بالعقوبة عليها، انتهى. إال بالنهي عنها وكذا بعد ضياع 
معروؼ لعدـ الفائدة، اللهم إال أف يكوف ذلك على جهة الوعظ والتذكير ألف ال يعود في ال

 المستقبل فيكوف حسنًا.
وقد علم من ىذه الشروط ما ىو شرط في الوجوب والحسن وما ىو شرط في الوجوب فقط، 

اع ومنها مايقـو الظن فيو مقاـ العلم، ومنها ما لي  كذلك، ىذا وقد ثبت باالستقراء إجم
العلماء أنو ال يجوز لآلمر الناىي أف يخشن كبلمو على المأمور والمنهي إف كفى اللين في 
امتثالهما لؤلمر والنهي، وقد دؿ على ذلك قولو تعالى: }فَػُقوالَ َلُو قَػْوالً لَيػًّْنا َلَعلَُّو يَػَتذَكَُّر َأْو 

 [.44َيْخَشى{]طو:
 ف وعرضو ]ما لم يتجو ملح[ .قاؿ في المنار: وجهو أف األصل منع جسد اإلنسا

وفي المنحة وغيرىا: ىذه إشارة إلى بياف رتب األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر، ودرجاتهما 
وقد حصرىا العلماء في خم  رتب على ترتيبها اآلتي ال يتجاوز األعلى مع حصوؿ المقصود 

 باألدنى ليثمر عملو، وال يخيب سعيو.
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من غير عنف في المأمور بو وأنو واجب عيني أو كفاية أو مسنوف أو  األولى التعريف بلطف
مندوب، وفي المنهي عنو ألنو منكر فإف تارؾ الواجب وفاعل المنكر قد يقدـ على ترؾ 

الواجب أو فعل المنكر لجهلو بو، وإذا عرؼ وجوبو فعلو أو أنو منكر تركو، وإذا كاف المأمور 
ادات فواجب على اآلمر الناىي بياف بطبلف المنهي عنو، بو أو المنهي عنو من قبيل االعتق

وبطبلف شبهتو، وحقية المأمور بو ويظهر دليلو، وال يجوز أف يأمره باالعتقاد مجرداً إذ األمر 
 بالتقليد ال يجوز.



الثانية بالوعظ والزجر بغير غضب، وال تخويف وال تعنيف وليحذر آفة ذلك وىو أف يرى لنفسو 
ره ذلة الجهل، فربما يقصد بو بياف حالو من العلم وإظهار التميز بشرؼ ذلك، عزة المعلم ولغي

 فإذا كاف الباعث ذلك فقد أتى منكرًا من الذي نهى عنو.
الثالثة: بالسب والتعنيف بالقوؿ الخشن، وذلك بأف يقوؿ: يا جاىل، يا فاسق، يا أحمق، أما 

 ر الحاجة.تخاؼ اهلل، وال يسرؼ فيما يخاطبو بو، ويقتصر على قد
الرابعة: التغيير باليد ككسر المبلىي وإراقة الخمر، وخلع الحرير من رأسو، وعن بدنو، ومنعو 
من الجلوس عليو، وأخذ ماؿ الغير من يده، وإخراجو من الدار المغصوبة بالجر برجلو، انتهى 

ي موضع من المنحة، ولم يذكر الخامسة فلعلها عقوبتو بحد أو تعزير، وقد ذكر الخم  ىذه ف
آخر مختصرة وفيها: الخامسة: التخويف بالضرب أو مباشرة الضرب حتى يمتنع منو، وفي 

 غيرىا.
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الخامسة : القتاؿ بالعصا ونحوىا أواًل، والسيف بعد ذلك جرحاً أواًل، وقتبًل ثانياً إف لم ينتو إال 
الجتهاديات ال يجوز القتاؿ بو، ومع ذلك فالمأمور بو أو المنهي عنو إما اجتهادي أو قطعي فا

عليها بالسيف، إال لئلماـ فقط إذ لو أف يلـز اجتهاده، وإف اختلف ىل لو ذلك مطلقاً أو فيما 
 يقوي بو شوكتو، فقط؟ كما ىو األصح.

 )قلت(: وىذه القاعدة تفتقر إلى دليل ناىض.
 وأما القطعيات فاألمر بالمعروؼ على ضربين: عقلي وشرعي:

 يو بالسيف كل أحد كقضاء الدين ورد الوديعة.األوؿ: يقاتل عل
والثاني: ال يقاتل عليو بالسيف إال اإلماـ فقط، وادعى بعضهم اإلجماع على ذلك لكن منو ما 
يجوز لئلماـ اإلجبار عليو كأخذ الزكاة كرىاً ونحوه، ومنو ما لي  لو ذلك كالصبلة والصـو ألنها 

يها وال يقـو غيرىا مقامها، لكن لئلماـ حبسو أو قتلو متوقفة على النية التي ال يصح اإلجبار عل
 بعد استتابتو على الخبلؼ في ذلك.

وأما المنكر: فإنو يلـز كل مكلف القتاؿ عليو بالسيف، وقتل فاعلو دونو إف لم ينتو إال بو، 
وىذا قد يحتاج فيو إلى أعواف السلطاف فاشتراط األذف من السلطاف يحسن أف يعد شرطاً في 

لقسم، ومثلو الحمل على الواجب الذي أشار إليو المحقق الجبلؿ، وال خبلؼ فيما ذكرنا ىذا ا
من ترتيب المراتب المذكورة بين علماء اإلسبلـ سلفاً وخلفاً إال للحشوية واإلمامية، ومن 

 سنذكر.



أما الحشوية فقالت: إف ذلك ال يجب إال بالقوؿ دوف الفعل، وقولهم باطل ألف األدلة التي 
 على وجوبهما عامة، ولم تفصل في ذلك بين القوؿ والفعل. دلت

 قلت: وقد تقدـ في كبلـ الرازي ما يشهد لهذا.

(4/198) 

 

وأما اإلمامية فقالت: إف ذلك ال يجب إال متى كاف في الزماف إماـ، وقولهم ىذا مبني على 
 مذىبهم إف الزماف ال يخلو من إماـ، انتهى.

اري تعليقاً وظاىر عمـو أدلة ىذا الباب كتاباً وسنة عدـ اشتراط وتقدـ أنو يخلو، وذكره البخ
 اإلماـ.

وفي فتاوى السمهودي: أنو ال يجب التغيير والمقاتلة بل مجرد األمر والنهي مع التعريف 
بالحكم كاؼ قاؿ: ألف األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر يجب من باب النصيحة للمسلم، 

ؤمنين، ورد بما تقدـ من األدلة الناطقة بوجوب تغيير المنكر بما وىي واجبة، والذكرى تنفع الم
 ذكرنا.

نعم إذا لم يتمكن المكلف من إنكار المنكر إال بالقتل لفاعلو فإف ذلك جائز آلحاد المسلمين 
ذكره اإلماـ المهدي في الغيث واألزىار، واشار إلى ذلك في البحر والمحقق الجبلؿ في ضوء 

 ير في المنحة، والحافظ ابن حجر في فتح الباري وغيرىم.النهار، والبدر األم
وفي المنحة قاؿ بخبلؼ األمر بالمعروؼ فبل يجوز القتاؿ ألجلو إال بأمر اإلماـ ألف القتاؿ 
على ذلك حد والحدود إلى األئمة بخبلؼ القتل مدافعة عن المنكر فإنما ىو ألجل الدفع 

 ى، بزيادة. ويلحق بذلك فائدتاف:فجرى مجرى المدافعة عن النف  والماؿ، انته
إحداىما: قاؿ أبو العباس: إف من كاف مفسداً شريراً كقاطع الطريق ونحوه فإنو يجوز قتلو لغير 
اإلماـ، واختاره المنصور باهلل، وذىب المؤيد باهلل أنو ال يجوز إال لئلماـ فقط، قاؿ: بل يجب 

 قتل.على المسلمين حبسو، والجمهور على أنو يجب قتلو إف 
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الثانية قاؿ أكثر العلماء: إنو ال يجوز القتاؿ على يسير الماؿ، وقاؿ الكثير من العلماء: إنو 
يجوز ألنو منكر كالكثير فيجوز القتاؿ عليو، وقد قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من قتل 

كره ىو فيما ال خبلؼ دوف عقاؿ من مالو مات شهيدًا((، واختاره المؤيد باهلل. ىذا، وما تقدـ ذ 



 فيو.
وأما ما اختلف فيو فقد اختلف العلماء في األمر واإلنكار في المختلف فيو، فذىبت طوائف 
من العلماء إلى أنو ال إنكار في مختلف فيو، وصرح بو اإلماـ المهدي في البحر، والجبلؿ في 

بعدىم، ومن  ضوء النهار، وغيرىم، ومن عداىم على خبلفو، وىو قوؿ جمهور السلف فمن
 المتأخرين المقبلي والجبلؿ والشوكاني.

 قاؿ في المنار: قولو: وال ينكر في المختلف على ما ىو مذىبو إذ كل مجتهد مصيب.
 وفي ضوء النهار: وال في مختلف فيو.

قاؿ في المنحة: أي بين علماء اإلسبلـ، فبل يرد أنو ال ينكر على أىل الملل قبائح ما ىم عليو 
في كبلـ األولين، والمراد أنو ال نكير إال فيما أجمع عليو من المسائل ىذا مرادىم  إلى أف قاؿ

 أي مراد العلماء، قاؿ: وفيو بحثاف:
األوؿ: إف اإلجماع مختلف في إمكانو، وفي وقوعو، وفي كونو على تقدير وقوعو ونقلو دليبًل، 

شافياً، وبمعرفة ىذا تعرؼ أف كل وقد أوضحنا في كتابنا إجابة السائل شرح نظمنا للكافل بياناً 
مسألة ليست إال خبلفية فلو تم قولهم أنو ال نكير في مختلف فيو لبطل إنكار المنكر بالكلية  

 كما أوضحناه في الرسالة التي ]رددنا[ بها رسالة كوكباف.
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 ندعيو ألف البحث الثاني: إنا لو ادعينا األجماع على وقوع النكير في المختلف لصدقنا لكن ال
من ادعاه كاذب كما بيناه فيما تقدـ، وتقدـ للمصنف منو النكير في عدة مسائل مختلف فيها 
في الضحى بنيتها بدعة، وقولو: والتراويح بدعة فإف تسميتها بدعة نكير شديد على القائلين 
 بخبلؼ قولو: وال يكاد يمر بك باب إال وفيو نكير على مختلف فيو، وقد حققنا ذلك في

رسالة نهاية التحرير في رد قولهم: لي  في مختلف فيو نكير، وفي رسالة كوكباف أبلغ البياف، 
 وىذه الجملة أعني أنو ال نكير على مختلف فيو قالها طوائف، انتهى.

وقاؿ الغزالي في اإلحياء: فإف قلت إذا كاف ال يعترض على الحنفي في النكاح ببل ولي، ألنو 
ال يعترض على المعتزلي في قولو: ]إف اهلل ال يرى[، وفي قولو: ]إف يرى أنو حق فينبغي أف 

الخير من اهلل[، والشر لي  منو، وقولو: كبلـ اهلل مخلوؽ، وال على الحشوي في قولو: إف اهلل 
جسم، ولو صورة، وأنو مستقر على العرش، بل ال ينبغي اإلنكار على الفلسفي في قولو: إف 

النفوس ألف ىؤالء أدى اجتهادىم إلى ما قالوا وىم يظنوف أف  األجساد ال تبعث إنما تبعث



 ذلك ىو الحق.
 فإف قلت: بطبلف مذىب ىؤالء ظاىر.
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قلنا: فبطبلف من خالف نص الحديث ظاىر نصاً فكما ثبت بظواىر النصوص إف اهلل يُرى، 
لحنفي كمسألة والمعتزلي ينكره بالتأويل فكذلك ثبت بظواىر النصوص مسائل خالف فيها ا

النكاح ببل ولي، ومسألة شفعة الجوار، ونظائرىا فاعلم أف المسائل تنقسم إلى ما يتصور فيها 
أف يقاؿ كل مجتهد مصيب، وىي أحكاـ األفعاؿ في الحل والحرمة، وذلك ىو الذي ال 
وف يعترض على المجتهدين فيو، إذ ال يعلم خطأىم قطعاً بل ظناً، وإلى ما ال يتصور إال أف يك

المصيب فيو واحد كمسألة الرؤية والقدر، وقدـ الكبلـ، ونفي الصورة الجسمية، واالستقرار، 
فهذا مما يعلم قطعاً خطأ المخطئ فيو قطعاً، فبل يبقى بخطئو الذي ىو جهل محض عبرة فإف 
البدع كلها ينبغي أف يحسم بابها وينكر على المبتدعين بدعتهم، وإف اعتقدوا أنها الحق كما 

د على اليهود والنصارى كفرىم، وإف كانوا يعتقدوف أف ذلك حق؛ ألف خطأىم معلـو على ير 
 القطع بخبلؼ الخطأ في مظاف االجتهاد.

فإف قلت: فمهما اعترضت على القدري قولو: الشر لي  من اهلل كذلك يعترض عليك القدري 
عند نفسو، والمحق أيضاً في قولك: الشر من اهلل، وكذلك سائر المسائل إذ المبتدع محق 

 مبتدع عند المبتدع ، وكل يدعي أنو محق، وينكر أنو مبتدع.
فاعلم أنو ينظر ألجل ىذا التعارض إلى البلدة التي ظهرت فيها تلك البدعة فإف كانت البدعة 
غريبة، والناس كلهم على السنة فلهم االحتساب عليو بغير إذف السلطاف، وإف انقسم إلى أىل 

نة كاف في االعتراض تحريك فتنة بالمقاتلة فلي  لآلحاد االحتساب في البدعة وأىل الس
 المذاىب إال بنصب السلطاف، انتهى كبلمو.
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وذكره البدر األمير في المنحة ثم أجاب عليو، وعلى من يقوؿ: كل مجتهد مصيب، بثمانية 
 أبحاث:

مجتهد مصيب، وفيها ما يكوف األوؿ: أنو فرؽ بين مسائل العلم، وأف فيها ما يكوف فيو كل 
المصيب فيو واحدًا، وال يخفى أف التفرقة بين العلمين، وقسمة العلم إلى أصوؿ وفروع وإثبات 



 أحكاـ لكل واحد تخالف أحكاـ اآلخر دعوى سيأتي أف الحق خبلفها.
هلل في الثاني: إف ىذه التفرقة ال تتم إال بعد تقرير قاعدة أصولية وإقامة برىانها وىي أف حكم ا

مسائل الفروع تابع لنظر المجتهد، وأف الحكمين المتناقضين يكوف كل واحد منهما ىو حق في 
نف  األمر، وفي مسائل األصوؿ الحق فيها مع واحد في نف  األمر، واآلخر خطأ قطعاً، وىذه 

 التفرقة تفتقر إلى دليل.
االستدالؿ بها بل ىي  الثالث: إف ىذه الجملة وىي قولنا: كل مجتهد مصيب، دعوى ال يتم

محتاجة لبلستدالؿ عليها فإف استدؿ لها بأحاديث من اجتهد فأصاب الحديث فهو عاـ لمن 
اجتهد في أصوؿ وفروع، ودليل على أف الحق واحد فيهما، وعلى أف المخطئ مأجور ودليل 
ل على بطبلف أنو يعلم المخطئ في األصوؿ قطعاً، وبطبلف أنو لي  في المجتهدين في مسائ

الفروع مخطئ بل كلهم مصيب إذ ىو خبلؼ ما صرح بو الحديث من أف في المجتهدين من 
 ىو مخطئ لو أجر، وإف قلتم إف الحديث إنما ىو في مسائل األصوؿ فهذا تخصيص باطل.
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الرابع: إنا نقوؿ ىب إننا سلمنا أف الحق في نف  األمر وعند اهلل واحد في األصوؿ فهل يعلم 
ابو ىذا دوف ىذا في الدنيا أو في اآلخرة إف قلتم في الدنيا فهو باطل إذ معرفة ما ىو بأنو أص

الحق عند اهلل ال يثبت إال بوحي منو تعالى، وقد انقطع، وإذا كاف ال يعرؼ في الدنيا فبل يعرؼ 
 حينئذ الذي أتى في اجتهاده بمنكر ينكر عليو.

ف األصوؿ يقتضي بأف المراد باإلصابة الخام : إف قولو: كل مجتهد مصيب في الفروع دو 
إصابة الحق عند اهلل بناء على أنو متعدد تابع لنظر كل مجتهد لكن التعليل بقولو: إذ ال يعلم 
خطأىم قطعاً بل ظناً يدؿ على أف فيهم من ىو مخطئ للحق نعلمو ظناً ال قطعاً وإذا كاف فيهم 

قد أصابو من علمو اهلل وأخطأه من من ىو مخط فهو يدؿ أف الحق في مسائل الفروع واحد 
 علمو لكن المخطئ ال يعترض عليو لعدـ العلم بو، وال نكير إال على من يعلم أنو منكر.

السادس: قولو: فبل يبقى بخطئو الذي ىو جهل محض، عبرة يقاؿ عليو: من أين عرؼ أنو 
فيو مخالفتو لما جهل محض إذ الغرض أنو مجتهد، وال يعلم خطأه في اجتهاده ألف معنى خطأه 

عند اهلل، والفرض أنو ال يعلم إال في اآلخرة فما قوؿ األشعري للمعتزلي أف نفي الرؤية جهل 
 محض ال عبرة بو، إال كقوؿ المعتزلي لؤلشعري: إف إثبات الرؤية جهل محض.
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نفسو،  السابع: قولو: فإف البدع كلها ينبغي أف يحسم بابها يقاؿ عليو: ىذا كبلـ صحيح في
لكن الشأف في معرفة البدعة فإنو يقوؿ المعتزلي: القوؿ بقدـ القرآف بدعة، يقوؿ األشعري 

القوؿ: بأنو مخلوؽ بدعة، وىذا ىو الذي أفادتو الَفنقلة التي ذكرىا، وأجاب عنها بما ىو عبرة 
ل النظر للمحققين، وآية بينة للمتعصبين، ومضيقاً ال يدخل في فجة إال األبلو المقلد حيث جع

إلى البقاع والبلداف ال إلى مبلحظة الدليل والبرىاف إلى أف قاؿ: وىكذا كل من بنى كبلمو على 
 القواعد المذىبية ال على الدالئل الحقيقية.
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الثامن: قولو: إنا نرد بدعة المبتدع، وإف اعتقد أنها حق، كما نرد على أىل الملل اآلخرة؟ يقاؿ 
بين اهلل تعالى لنا إنهم ليسوا على شيء }ُقْل يَاَأْىَل اْلِكَتاِب َلْسُتْم َعَلى  عليو: أىل الملل قد
[، ورد عليهم، وأمرنا بالرد عليهم فخطأىم معلـو معين عند اهلل، وقد 68َشْيٍء {]المائدة:

أعلمنا بو بخبلؼ القائل: إف القرآف مخلوؽ أو قديم فخطأ كل من القائلين أو واحد منهم غير 
لنا، وال معين، انتهى باختصار يسير، ثم قاؿ: إذا تقرر لك ىذا، وعرفت أنو محتج في معلـو 

الرد لما ذكر ثم أردت معرفة الحق في المقاـ، فاعلم أف قسمتهم لعلـو اإلسبلـ إلى فروع 
وأصوؿ وإف كاف قوالً مشهوراً بين أىل المذاىب أو متفقاً عليو ال يقـو عليو دليل فإنو ال يخفى 

ارع خاطب العباد بما أوجبو عليهم خطاباً واحداً لم يقل ىذه فروع الدين وىذه أصولو. أف الش
والحق: إف مسألة خلق القرآف مسألة فضولية ال أصولية بل مبتدعة لم يقع فيها خوض ألحد 

من سلف األمة، والخوض فيها بدعة نفياً وإثباتاً، ولو كانت ىذه القسمة لعلـو الدين إلى أصوؿ 
اصطبلحية كاف األمر ىوناً لكنهم عمدوا إلى مسائل أكثرىا ابتداع في الدين فسموىا وفروع، 

أصوؿ الدين، وجعلوا لها أحكاماً تخصها منها أنو ال يجوز التقليد فيها ومنها: أف المحق فيها 
واحد ولي  كل مجتهد فيها مصيباً وعمدوا إلى مسائل أخرى فجعلوىا فناً مستقبلً وسموه 

توا لو أحكاماً ببل دليل، منها: إنو يجوز التقليد في مسائلو، ومنها أف كل مجتهد فيها فروعاً وأثب
مصيب، ثم تفرع على ىذا التقسيم التفرقة فيها عند اهلل فقالوا في مسائل الفروع حكم اهلل فيها 

 تابع لنظر المجتهد
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هلل كذلك، وأف يكوف فما قضى بو اجتهاده من حرمة أو حل أو صحة أو فساد فهو عند ا
األمراف المتناقضاف كل واحد منهما ىو الحق في نف  األمر فكل مجتهد مصيب للحق فيهما، 

وقالوا في مسائل األصوؿ أف الحق عند اهلل فيها واحد يصيبو من علم اهلل والذي يخالفو 
ي مخطئ، فلي  كل مجتهد مصيباً للحق فيها، ومنهم من قاؿ: بل الحق عند اهلل واحد ف

المسائل كلها ما سموه أصواًل، وما سموه فروعاً وكل مجتهد مصيب من الصواب ال من إصابة 
لكن قولهم إف كل مجتهد  -أعني وحدة الحق-الحق، وىذا القوؿ وإف كاف ىو الصحيح 

 مصيب من الصواب غير صواب؛ لتصريح األحاديث بأف في المجتهد من ىو مخطئ.
يث عمرو بن العاص قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو أخرج الجماعة إال الترمذي من حد

وآلو وسلم: ))إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلو أجراف، وإف اجتهد فأخطأ فلو أجر(( ، وأخرجوا  
 كلهم من حديث أبي ىريرة نحوه.

وفي الباب أحاديث بهذا المعنى عن جماعة الصحابة فالحق: أف الحكم عند اهلل في نف  
ي األصوؿ والفروع من أصابو فلو أجراف ومن أخطأه فلو أجر، وال يعلم األمر شيء واحد ف

المصيب من المخطئ إال في اآلخرة، فبل يجوز النكير على مجتهد، وال الجـز بخطئو ولذا قاؿ 
أبو بكر في الكبللة: أقوؿ فيها رأيي فإف كاف صواباً فمن اهلل، وإف كاف خطأ فمني ومن 

 الشيطاف، واهلل منو بريء.
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أخرجو الدارمي والبيهقي وابن أبي شيبة وغيرىم فأفاد أف الحكم عند اهلل واحد وأنو ال يعلم من 
أصابو، وروى نحوه عن جماعة من السلف، وبعد ىذا يعلم أف قولهم ال ينكر على مختلف فيو 

 لمين.يعم مسائل ما سموه أصواًل، ومسائل ما سموه فروعاً، والعلة عدـ الخطأ في مسائل الع
نعم ينبغي أف يعرؼ بأف مثل مسألة قدـ القرآف وخلقو، ومسألة خلق األفعاؿ وعدمو وأكثر 

مسائل ما سموه علم أصوؿ الدين بأنها مسائل مبتدعة، ال ينبغي الخوض فيها، ]وفي كثير[ من 
مسائلو التي فيها الخوض في صفات اهلل تعالى، ونحوىا من البدع التي يخاؼ من الخوض فيها 

فتنة، وىذا يجب أف تشد إليو الرحاؿ، ويناف  فيو فحوؿ الرجاؿ ما عرؼ قدره فإنك ال ال
 تجده في كتاب فالحمد هلل الفتاح الوىاب، واهلل لوال اهلل ما اىتدينا، فلو الحمد كما يريد.

وقولنا: وبعد ىذا يعلم أف قولهم أنو ال ينكر على مختلف فيو وإنما نسبناه إليهم ألف لنا بحثاً 
ي ىذه القاعدة أو دعناه رسالة مستقلة ونشير إليو ىنا تماماً لئلفادة، قاؿ: وال في مختلف فيو ف

.  أقوؿ ال يجب فيها النكير بل يحـر



قاؿ الشارح في دليل ىذه الدعوى ألنو ظني، المجتهد والمقلد فيو مصيباف وغيرىما يقر مافعل 
 ما لم يخرؽ اإلجماع، وكما علم في األصوؿ.
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قلت: إف أراد أصولو التي اختارىا لنفسو وأقاـ عليها الدليل فإنو اختار أف من ادعى اإلجماع 
فهو كاذب ال تقبل لو رواية، وإلى مثل قولو، ذىب أئمة التحقيق أولهم أحمد بن حنبل، ومن 
، ومن أىل البيت المنصور  أىل مذىبو ابن تيمية، وتلميذه ابن قيم الجوزية، وأبو محمد بن حـز

 باهلل عبد اهلل بن حمزة، واإلماـ عزالدين بن الحسن، وولده يحيى بن عزالدين.
ومن األشعرية: الغزالي، والرازي، والجاحظ من المعتزلة، وغيرىم، وإذا عرفت ىذا فاإلجماع 
من المختلف فيو فبل يحل النكير على من خالفو لدخولو في قوؿ المصنف، وال في مختلف 

نكار وترتفع أدلتو من اآلثار، واألحاديث التي ملئت بها األسفار ومعلـو فيو، وحينئذ يرتفع اإل
أف التكليف على األمة بإنكار المنكرات باؽ إلى زواؿ ىذه الدار، َوِبِو يعرؼ أف ىذه القاعدة 
مهدومة، وأدلتها غير مظنونة وال معلومة، وأف الصواب أف يقاؿ: وال نكير إال في مختلف فيو، 

الحق، وإف أراد الشارح كما علم في أصوؿ المصنف، فهو قد خالفها في  ىذا على ما ىو
أصولو كما قررناه قريباً، فكيف تقرأ أصوالً قد خالفها وزعم كذب قائلها ما ىذا من الورع 
واإلنصاؼ، وقد أوضحت البحث في رسالتين مستقلتين بحمد اهلل إحداىما سميناىا نهاية 

 ختلف فيو نكير، انتهى.التحرير، في رد قولهم لي  على م
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إذا عرفت ىذا فاعلم أف من تماـ القياـ بوظيفة أدلة ىذا الباب بعد اعتبار مراتبو المذكورة لمن 
لم يأتمر وينتهي االنتهاء عن مجالستو ومؤاكلتو ومشاربتو ومؤانستو ومبلطفتو في الكبلـ إال 

ى وتجريو على االستمرار على لخوؼ شره لما في ذلك من انشراح صدر المأمور والمنه
قبائحو، وإعزازه ولما في ذلك من التلبي  والتغرير على الغير بحسن حالو مع ما في ذلك من 
الرضا من المجال  والراضي كالفاعل والمضاددة ألمره ونهيو بقبائح المأمور والمنهي الموجب 

الناطقة بما ذكرنا المقيدة  لعمـو سخط اهلل وعقوبتو ولعنو وغضبو لمنطوؽ األدلة اآلتي ذكرىا
لمطلق أدلة المجموع وشواىدىا وىي مخصصة لعمـو حديث للمسلم على المسلم ست 

 خصاؿ، السالف ذكره.



أخرج أبو داود في سننو بلفظ: حدثنا عبد اهلل بن محمد النفيلي، ثنا يون  بن راشد عن علي 
سوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو بن بديمة، عن أبي عبيدة، عن عبد اهلل بن مسعود، قاؿ: قاؿ ر 

وسلم: ))أوؿ ما دخل النقص على بني إسرائيل كاف الرجل يلقى الرجل فيقوؿ: يا ىذا اتق اهلل 
ودع ما تصنع فإنو ال يحل لك، ثم يلقاه من الغد فبل يمنعو ذلك أف يكوف أكيلو وشريبو 

عن الذين كفروا من وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب اهلل قلوب بعضهم ببعض(( ، ثم قاؿ: ))ل
بني إسرائيل.. إلى قولو: فاسقوف((، ثم قاؿ: ))كبل واهلل لتأمرف بالمعروؼ ولتنهوف عن المنكر 
 ، ولتأخذف على يدي الظالم ولتأطرنو على الحق أطراً وتقصرنو على الحق قصرًا((، انتهى.
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، وابن جرير، وابن المنذر، وأخرج عبد الرزاؽ، وعبد بن حميد، والترمذي، وحسنو، وابن ماجة
 وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، وابن مردويو، والبيهقي في شعب اإليماف.

وفي حديث أخرجو عبد بن حميد من طريق معاذ بن جبل قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
وآلو وسلم وفيو: ))والذي نفسي بيده لتأمرف بالمعروؼ ولتنهوف عن المنكر ولتأخذف على يد 

 ظالم ولتأطرنو أطراً أو ليضربن اهلل قلوب بعضكم بعضاً(( .ال
وأخرج أبو داود نحو حديثو األوؿ بإسناد آخر من طريق ابن مسعود، وزاد فيو: ))أو ليضرب 
اهلل بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم((، وأخرجو عبد بن حميد من طريق أبي 

 عبيدة مرفوعاً.
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ابن مسعود عند أبي الشيخ، وعبد بن حميد، والطبراني، وابن مردويو، وعن  وفي الباب: عن
عمر عند أبي نعيم في الحلية، وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عند ابن أبي حاتم، وعند 

ابن راىويو والبخاري وابن السكن وابن مندة، وأبي نعيم، وابن مردويو، وعن أبي موسى 
ى غير ذلك، فأخبر النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أف من شرط األشعري، عند الطبراني إل

النهي عن المنكر أف ينكره، ثم ال يجال  المقيم على المعصية، وال يؤاكلو، وال يشاربو، وكاف 
ُهْم يَػتَػَولَّْوَف الَِّذيَن َكَفُروا لَ  ِبْئَ  ما ذكره صلى اهلل عليو وآلو وسلم بياناً لقولو تعالى: }تَػَرى َكِثيًرا ِمنػْ

َمْت َلُهْم َأنُفُسُهْم َأْف َسِخَط اللَُّو َعَلْيِهْم َوِفي اْلَعَذاِب ُىْم َخاِلُدوَف{]المائدة: [، فكانوا 80َما َقدَّ
يؤاكلونهم ويجالسونهم تاركين للنهي عن المنكر، وقد ذـ اهلل عدـ التناىي عن المنكر لقولو 



[اآلية، وقولو تعالى: }َكانُوا الَ 78ْسَرائِيَل ..{]المائدة:تعالى: }لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن بَِني إِ 
[، مع ما أخبر النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم من 79يَػتَػَناَىْوَف َعْن ُمنَكٍر فَػَعُلوُه {]المائدة:

إنكاره بلسانو إلى أف ذلك ال ينفعو مع مجالستو ومؤاكلتو ومشاربتو إياه، ولما في اآلية من 
اهلل لما فيها أنو تعالى علل استحقاقهم لما استحقوه من اللعنة من أجل تركهم  التشديد من جهة

إنكار المنكر، ومثل ذلك يحمل ما أخرجو أبو طالب في أماليو من طريق عبد اهلل أو عبيد اهلل 
بن جرير عن أبيو، قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))ما من رجل 

 بين ظهرانيهم بالمعاصي فبل يجاور قوماً فيعمل
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 يأخذوف على يديو إال أوشك أف يعمهم اهلل بعقاب من عنده((.
وأخرج أيضاً من طريق أبي حمزة الثمالي قاؿ: قاؿ أمير المؤمنين علي عليو السبلـ: إنما ىلك 

نزلت بهم  من كاف قبلكم بارتكابهم المعاصي، ثم لم ينههم الربانيوف واألحبار فلما فعلوا ذلك
العقابات، أال فمروا بالمعروؼ وانهوا عن المنكر، قبل أف ينزؿ بكم ما نزؿ بهم، واألمر 

 بالمعروؼ والنهي عن المنكر ال يقدـ أجبًل، وال يرفع رزقاً.
وأخرج أبو داود من طريق قي  بن أبي حاـز قاؿ: قاؿ أبو بكر، سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل 

من قـو يعمل فيهم بالمعاصي ، ثم يقدروف أف يغيروا عليهم وال عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))ما 
يغيروف إال يوشك أف يعمهم اهلل بعذاب((، وللترمذي نحوه، وألبي داود من طريق جرير أف عبد 
اهلل قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))ما من رجل يكوف في قـو يعمل 

غيروا وال يغيروف إال أصابهم اهلل بعقاب من عنده قبل أف فيهم بالمعاصي يقدروف على أف ي
يموتوا((، وأخرج مسلم نحوه إلى غير ذلك، فهذه األدلة وما أدى معناىا ناطقة بإنهم راضوف 
بأعمالهم مع اقتدارىم على تغييرىا غير منكرين لها بأحد المراتب السالف ذكرىا لما عرفت 

 ى اإلنكار على مراتبو.سابقاً بعدـ المؤاخذة لمن لم يقدر عل
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والوجو في تعميم العقاب ىو ما ثبت أف الراضي كالفاعل، وما نسب اهلل قتل النبيين المتقدمين 
إلى من كاف في عصر النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم من اليهود الذين كانوا موالين أسبلفهم 

ٌل ِمْن قَػْبِلي بِاْلبَػيػَّْناِت َوبِالَِّذي قُػْلُتْم فَِلَم القاتلين ألنبيائهم لقولو تعالى: }َقْد َجاءَُكْم ُرسُ 



ْلُتُموُىْم{]آؿ عمراف: [، فأضاؼ 91[، وقولو تعالى: }فَِلَم تَػْقتُػُلوَف َأنِْبَياَء اللَِّو {]البقرة:183قَػتػَ
تعالى القتل إليهم، وإف لم يباشروه، ولم يقتلوىم إذ كانوا راضين بأفعاؿ القاتلين فكذلك ألحق 

 تعالى من لم ينو عن السوء من أصحاب السبت بفاعليو إذ كانوا بو راضين، ولهم عليو اهلل
موالين فإذا كاف منكرًا للمنكر بقلبو، وال يستطيع تغييره فغير داخل في الوعيد، فإف قيل: قولو 

[ 105ِإَذا اْىَتَديْػُتْم...{]المائدة: تعالى: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم َأنُفَسُكْم الَ َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ 
اآلية، ناطقة بأف من ضل ال يضرنا ضبللو وال ينالنا من وبالو ولي  علينا تغيير ما ىو عليو فقد 
ىو  -أجيب بما أخرجو أبو داود بلفظ: حدثنا وىب بن بقية، قاؿ: أخبرنا خالد، عن إسماعيل،

، قاؿ: قاؿ -ابن أبي خالد أبو بكر بعد أف حمد اهلل وأثنى عليو: يا أيها ، عن قي  بن أبي حاـز
الناس إنكم تقرؤوف ىذه اآلية وتضعونها في غير موضعها: }َعَلْيُكْم َأنُفَسُكْم الَ َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ 
ِإَذا اْىَتَديْػُتْم{ ألنا سمعنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))إف الناس إذا رأوا الظالم 

 على يديو يوشك أف يعمهم اهلل بعقاب من عنده((. فلم يأخذوا
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وأخرجو ابن ماجة بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قاؿ: حدثنا عبد اهلل بن نمير، وأبو 
أسامة، عن إسماعيل بن أبي خالد، إلى آخر الخبر، وزاد فيو: قاؿ أبو أسامة مرة أخرى: فإني 

 و وسلم يقوؿ:.. إلى آخره بلفظو.سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآل
وأخرج بن أبي شيبة، وأحمد، وعبد بن حميد، والترمذي، وصححو، والنسائي، وابن المنذر، 
وابن أبي حاتم، وأبو داود، وابن حباف، وابن جرير، والدارقطني، والضياء في المختارة، 

، قاؿ: قاـ أبو بكر فحمد اهلل، وأثنى عل يو، وقاؿ: يا أيها الناس وغيرىم، عن قي  بن أبي حاـز
إنكم تقرؤوف ىذه اآلية: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم َأنُفَسُكْم الَ َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا 

[، وإنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل 105اْىَتَديْػُتْم{]المائدة:
رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أف يعمهم اهلل بعقاب(( ،  عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))إف الناس إذا

وفي لفظ البن جرير عنو: ))واهلل لتأمرف بالمعروؼ ولتنهوف عن المنكر أو ليعمنكم اهلل منو 
 بعقاب((، انتهى.
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فدؿ على أف لي  المراد باآلية بياف عدـ لزـو األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر بل المقصود 
ف معصية الغير ال تضر إذا أتى بما عليو، ومن جملة ما عليو األمر بالمعروؼ والنهي عن بياف أ

المنكر فبل بد منهما لما عرفت أنو لي  في اآلية ما يدؿ على سقوط األمر بالمعروؼ والنهي 
عن المنكر فإف من تركو مع كونو من أعظم الفروض الدينية فلي  بمهتد، وقد قاؿ اهلل سبحانو 

: }ِإَذا اْىَتَديْػُتْم{، ويشهد لذلك ما أخرجو أبو داود وابن ماجة في سننهما والترمذي وتعالى
والحاكم، وصححاه وابن جرير والبغوي في معجمو، وابن أبي حاتم، والطبراني، وأبو الشيخ، 
وابن مردويو، والبيهقي في الشعب، كلهم من طريق أبي أمية الشعباني، قاؿ: أتيت أبا ثعلبة 

فقلت لو: كيف تصنع في ىذه اآلية ؟ قاؿ: أية آية ؟ قلت: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا الخشني 
[، قاؿ: أما واهلل لقد سألت 105َعَلْيُكْم َأنُفَسُكْم الَ َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْىَتَديْػُتْم{]المائدة:

)بل ائتمروا بالمعروؼ عنها خبيراً سألت عنها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ: )
وتناىوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وىوى متبعاً ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي 
برأيو فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العواـ فإف من ورائكم أياـ الصبر الصابر فيهن مثل 

، قاؿ: وزادني  القابض على الجمر، للعامل فيو مثل أجر خمسين رجبلً يعملوف مثل عملكم((
 غيره قاؿ: يا رسوؿ اهلل أجر خمسين رجبًل منَّا أو منهم؟ قاؿ: ))بل أجر خمسين منكم((.
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وأخرج ابن مردويو عن معاذ بن جبل عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم بنحو حديث أبي 
ما يرشد إلى  ثعلبو الخشني المتقدـ، وفي آخره كأجر خمسين رجبلً منكم، إلى غير ذلك ففيو

ما قدمناه من الجمع بين ىذه اآلية، وبين اآليات واألحاديث الواردة في األمر بالمعروؼ 
والنهي عن المنكر، وأنهما واجباف وجوباً مضيقاً متحتماً فتحمل ىذه اآلية على من يقدر على 

حواؿ إال أف القياـ بواجب األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر، ولو لم يظن التأثير بحاؿ من األ
يخشى على نفسو أف يحل بو ما يضره ضرراً يسوغ لو معو الترؾ ففرضو السكوت مع اإلنكار 
بالقلب، لما روي عن الشعبي في قولو تعالى: }َعَلْيُكْم َأنُفَسُكْم...{ اآلية، قاؿ: مر بالمعروؼ 

 وانو عن المنكر ما قبل منك، فإف لم يقبل منك فعليك بنفسك، انتهى.
عكرمة: أف ابن عباس قاؿ لو: لقد أعياني أف أعلم ما فعل بمن أمسك عن الوعظ  وروي عن

َنا الَِّذيَن  من أصحاب السبت فقلت لو: أنا أعرفك ذلك، إقرأ اآلية الثانية قولو تعالى: }َأْنَجيػْ
َهْوَف َعِن السُّوِء {]األعراؼ: [، قاؿ: فقاؿ لي: أصبت وكساني، فاستدؿ ابن عباس 165يَػنػْ

ى أف اهلل تعالى أىلك من عمل السوء، ومن لم ينو عنو فجعل الممسكين عن إنكار بذلك عل



المنكر بمنزلة فاعليو في العذاب، وىذا عندنا على أنهم كانوا راضيين بأعمالهم غير منكرين لها 
بقلوبهم، والفرقة التي نهت لم يقبل منهم فاعتزلوىم، ولم يجالسوىم وال آكلوىم فلم يضرىم 

 ، واهلل أعلم.ضبلؿ من ضل
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قولو: )حتى يدعو خياركم فبل يستجاب لهم( بعد تسليط األشرار يدؿ على الوعيد بحجب 
دعاء األخيار عن القبوؿ وىو يحتمل عدـ قبوؿ دعاء األخيار، ويحتمل عدـ قبوؿ الناس لؤلمر 

هم، وال لغيرىم بالمعروؼ والنهي عن المنكر من األخيار، ويحتمل أف دعاء األخيار غير نافع ل
ويحتمل عدـ قبوؿ دعاء األخيار للناس عند اهلل، والوجو في ذلك ما دؿ عليو الحديث قبل 
ىذا بقولو فإذا لم ينكر القلب المنكر إلى آخره، إذ ذلك ىو السبب لتسليط األشرار وىم 
شرار الذين يكثر منهم أعماؿ السوء وأنواع الظلم والفساد والمعاصي والشر، وتسليط اهلل األ

على الناس يعني التخلية بينهم وبين ما أرادوا من الناس من أخذ أموالهم، وىتك أعراضهم 
ومحاصرتهم في أقواتهم والتجارة فيهم، وأذاىم في أموالهم وبيوتهم بل، وفي أنفسهم بالقهر 
وف والغلبة واستعباد الناس واالستئثار عليهم بأخذ حقوقهم وابتغاء أىواءىم وشهواتهم ال يخاف
اهلل طرفة عين، ولي  من البعيد أف خبر المجموع من أعبلـ نبوتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

 لوقوع ما أخبر بو، وفيو داللة على حجب دعاء األشرار من القبوؿ باألولى.
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ويؤيد ذلك ما أخرجو ابن ماجة في سننو وابن حباف في صحيحو، كبلىما من رواية عاصم ابن 
ماف، عن عروة، عن عائشة، قالت: دخل النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فعرفت عمر بن عث

في وجهو أف قد حضره شيء، فتوضأ وما كلم أحداً فلصقت بالحجرة أستمع ما يقوؿ، فقعد 
على المنبر فحمد اهلل، وأثنى عليو، وقاؿ: ))يا أيها الناس إف اهلل تعالى يقوؿ لكم مروا 

ر قبل أف تدعوا فبل أجيب لكم، وتسألوني فبل أعطيكم، بالمعروؼ وانهوا عن المنك
 وتستنصروني فبل أنصركم(( ، فما زاد عليهن حتى نزؿ. انتهى.

 ويؤيد ذلك قولو:
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 ]استطراد في األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر[
ِه، َعْن َعِليٍّ عليو ا ، َعْن َأبِيِو، َعْن َجدّْ ثَِني زَْيُد ْبُن َعِليٍّ لسبلـ قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل َحدَّ

َهى َعْن ُمْنَكٍر، َوالَ تَْأُخُذ َعَلى َيِد  عليو وآلو وسلم: ))الَ ُقدَّْسْت ُأمٌَّة الَ تَْأُمُر ِبَمْعُروٍؼ ، َوالَ تَػنػْ
 الظَّاِلِم، َوالَ تُِعيُن اْلُمْحِسَن، َوالَ تَػُردُّ اْلُمِسيَء َعْن ِإَساَءتِِو((.

التخريج: السيوطي في جمع الجوامع: ))ال قدست أمة ال يقضى فيها بالحق فيأخذ  قاؿ في
ضعيفها حقو من قويها، غير متعتع((، أبو نعيم في الحلية، وأبو سعيد النقاش في القضاء عن 
معاوية وابن عمر معاً: ))ال قدست أمة ال يؤخذ منها للضعيف حقو غير متعتع((.الطبراني في 

 ، وأبو يعلى الموصلي عن أبي سعيد، انتهى.الكبير عن مخارؽ
قلت: وأخرج البيهقي والرؤياني والضياء المقدسي من حديث بريدة مرفوعاً بلفظ: ))كيف 

 يقدس اهلل أمة ال يأخذ ضعيفها حقو من قويها وىو غير متعتع(( .
 وأخرج ابن ماجة في حديث طويل من طريق جابر مرفوعاً؛ وفيو: ))كيف يقدس اهلل أمة ال

 يؤخذ لضعيفهم من شديدىم (( ، انتهى.
ورواه ابن حباف، وأخرجو ابن خزيمة، ولو شاىد من حديث بريدة عند البزار، ومن حديث أبي 

 سعيد عن ابن ماجة قاؿ في الزوائد: وإسناده حسن، وسويد مختلف فيو.
وروى السيوطي في جامعو الصغير، بلفظ: كيف يقدس اهلل أمة، ال يؤخذ من شديدىم 

ضعيفهم، ابن حباف، وابن ماجة، من حديث جابر، والحديث صحيح، قالو السيوطي: ))كيف ل
 يقدس اهلل أمة ال يؤخذ ضعيفها من قويها ((.
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وفي الباب عن قابوس بن المخارؽ عن أبيو رواه الطبراني وابن قانع، وفيو عن خولة غير منسوبة 
 و نعيم، وشواىد حديث ىذا الباب كثيرة.فقيل: إنها امرأة حمزة، رواه الطبراني وأب

قولو: غير متعتع لفظ النهاية في مادة تعتع فيو حتى يأخذ للضعيف حقو غير متعتع بفتح التاء، 
أي: من غير أف يصيبو أذى ويقلقو ويزعجو، يقاؿ: تعتعو، فتتعتع، وغير منصوب؛ ألنو 

أي يتردد في قراءتو، ويتبلد فيها  للضعيف، ومنو الحديث اآلخر الذي يقرأ القرآف، ويتعتع فيو:
 لسانو، انتهى.

 وفي مختار الصحاح: التعتعة في الكبلـ: التردد فيو من حصر أو عي، انتهى.
والحديث ناطق بالحكم النبوي المقطوع بوقوعو بتلوث األمة بالذنوب، وإنها غير مطهرة من 



ي الخبر المطهرة للذنوب وعلى اآلثاـ والعيوب لتركهم القياـ بواجب حقوؽ المسائل المذكورة ف
ترىيب األمة وتحذيرىا من تركهم القياـ بهذه الواجبات التي ال يعذر عنها، وال يخرج عن عهدة 
أدلتها من استطاع على القياـ بها، ويدؿ أيضاً على قبح حياة ىذه األمة وخسارتها التي ال تأمر 

ن الظالم وتمنع الظالم حتى ال بمعروؼ وال تنهى عن منكر، وال تنصف المظلـو بأخذ حقو م
يتمكن من ظلم أحد، وال تعين المحسن إذا عجز عن تماـ محسنتو، وال ترد المسيء عن 

 إساءتو.
ونص الخبر على الثبلثة األخيرة وإف كانت من فروع ما قبلها لبلىتماـ بشأنها، وللحث على 

 القياـ بها، ولعظم موقعها فيما قبلها صارت لها أصوال.
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والوجو في ذلك: أف كل ما في الخبر ىو األساس الذي تبنى عليها قنطرة األحكاـ بين العباد، 
والقطب الذي يدور حولو الفرؽ بين الحبلؿ، والحراـ، وعليها مدار إيماف األمة، وقواـ 

إسبلمهم وقواعد دينهم، وذلك ظاىر فإذا سقط القياـ بحقوؽ ىذه المسائل انهمك الظالم في 
ظلم والمسيء في أنواع اإلساءات وتغلقت أبواب البر، والتقوى من المحسن فعمت فنوف ال

الذنوب القاصي والداني، فحلت بهم العقوبة، وىذا الخبر مقيد بحصوؿ شرط القياـ بكل 
ذلك، وكل على أصلو أو برضى القلب بسقوط ما دؿ عليو الخبر، وحقيق لهذا الخبر أف 

أعبلـ نبوتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم المقطوع بوقوع  تسكب عنده العبرات، ولما فيو من
 منطوقو لما فيو من األخبار بالمغيبات التي ال تعلم إال من جهة الوحي.

قولو: وال تأخذ على يد ظالم فيما أخرجو ابن ماجة من طريق أبي عبيد، وأبو داود من طريق 
رمذي وحسنو، وابن حرير، وابن عبد اهلل بن مسعود، وأخرجو عبد الرزاؽ وعبد بن حميد، والت

المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، وابن مردويو، والبيهقي في شعب اإليماف، وغيرىم 
السالف ذكرىم، بلفظ: ))ولتأخذف على يدي الظالم ((، وعند ابن ماجة: ))ال حتى تأخذوا 

أي فتصرفوه عن  على يدي الظالم، أي حتى ال يتمكن من الظلم، ولتأطروه على الحق أطرًا((،
ظلمو إلى الحق مع االنتصاؼ لضعيفها من قويها فيما يلـز من الحق لو فإنو يجب نصرة 
 الضعيف حتى يؤخذ حقو من القوي كما يؤيده حديث: ))انصر أخاؾ ظالماً أو مظلوماً (( .
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لى: }َوتَػَعاَونُوا وقولو: )وال تعين المحسن أي في إحسانو إلتمامو(، وإكمالو كما يؤيده قولو تعا
[، ولحديث: ))المؤمنوف كالبناف أو كالبنياف يشد بعضهم 2َعَلى اْلِبرّْ َوالتػَّْقَوى {]المائدة:

بعضاً(( ، وال فرؽ فيما يفعلو المحسن سواء كاف في المصالح العامة أو الخاصة، فاإلعانة ما 
مساجد أو مناىل أو يثاب عليها وداعياً لذوي المروءة واإلحساف إلى فعل المحاسن من 

طرقات أو تأليف أو غير ذلك من طرؽ اإلحساف ولو عرؼ المحسن من نفسو عدـ االقتدار 
على التماـ لثقتو باإلعانة، وال يعتبر في اإلعانة اإلتماـ بل بمستطاعو على حسب حالو، ولما 

أخيو(( ، في حديث أبي ىريرة عند مسلم بلفظ: ))واهلل في عوف العبد ما كاف العبد في عوف 
من الداللة على أف اهلل يتولى إعانة من أعاف أخاه وىو يدؿ على أف اهلل يتولى عونو في حاجة 
العبد التي يسعى فيها، وفي حوائج نفسو فيناؿ من عوف اهلل ما لم يكن ينالو بغير إعانتو، وإف  

ة اهلل لو فيؤخذ كاف اهلل ىو المعين لعبده في كل أموره، ولكن إذا كاف في عوف أخيو زادت إعان
منو أنو ينبغي للعبد أف يشتغل بقضاء حوائج أخيو، فيقدمها على حاجة نفسو ليناؿ من اهلل  

كماؿ اإلعانة في حاجاتو، وقد دؿ على أف اهلل يجازي العبد من جن  فعلو ؛ لحديث: ))من 
كرب ستر مسلماً ستره اهلل (( ، وحديث مسلم عن أبي ىريرة: ))من نف  عن مسلم كربة من  
 الدنيا نف  اهلل عنو كربة من كرب اآلخرة، ومن يسر على معسر يسر اهلل عنو..(( الخبر.
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وقولو: )واليرد المسيء عن إساءتو( سواء كانت اإلساءة قوالً أو فعبلً أو اعتقاداً أو معاً وكل 
خبر من ذلك الـز فاستحقت األمة ذنوب تركهم لهذه الخصاؿ البلزمة عليهم مع ما في ال

التحذير من اإلقداـ إلى التخلق بها، وثبوت كوف ذلك معصية واإلنذار بلعن اهلل، ولعن رسولو 
لمرتكب المعصية كما صرح بذلك األمير في سبل السبلـ، وبحمد اهلل إلى اآلف لم يتحقق 
إخبلؿ كل األمة بترؾ القياـ بهذه المسائل في جميع أقطار األرض، فلم تجتمع األمة على 

 بللة، ومدار ما دؿ عليو الخبر ىو األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر.الض
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وفي المنار للمحقق المقبلي: قد أوردنا في األبحاث المسددة سؤاالً وجواباً تضمن الكبلـ 
فيهما ما ال يبقى معو حاجة إلى غيره، وفيما يظن، ويرجو ووشحنا ذلك بزىاء سبعين حديثاً 

هلل وحده، ولفظو: في ابحاثو: سؤاؿ كلف اهلل عباده باألوامر والنواىي فلم  مرفوعاً، والحمد



يمتثل كل منهم ما طلب منو فأردؼ سبحانو ذلك التكليف المعين على كل فرد بتكليف 
مطلوب من المجموع من امتثل بو سلم، ومن أخل بو أثم، وىو األمر من بعضهم البعض 

خبلؿ منهم بأنو لم يحصل المقصود كلو، فأردؼ اهلل بالمعروؼ والنهي عن المنكر، فوقع اإل
ذلك التكليف بتكليف آخر مطلوب من المجموع أيضاً ليكوف حصوؿ التكليف الذي قبلو 
أقرب، وىو إقامة رئي  يحمل على تحصيل التكاليف، ويكوف رأساً في ذلك وىم عوف لو 

ـ على ما فرض من فوقع اإلخبلؿ من المجموع بتحصيل الرئي  المطلوب، ال يقاؿ يلز 
اإلخبلالت بهذه التكاليف اجتماع األمة على الضبللة ألنا نقوؿ: ال يلـز ألف أفرادًا منهم قد 
خرج عن عهده بتكليفو بأف ائتمر، وانتهى في األوؿ، وأمر ونهى في الثاني، ونظر في الثالث، 

عن العهدة، وإف  ىل من مساعد، وأنكر اإلخبلؿ من المكلفين بهذا التكليف، ولو بقلبو فخرج
لم يحصل المقصود، ونظيره أف ينهـز الجيش المحـر عليهم االنهزاـ، ويثبت واحد فإنو يسلم 
من اإلثم وحده، وإف أئتمر لكن يصدؽ عليهم أنهم لن يجتمعوا على الضبللة فما أخل الناس 

لى بهذا التكليف أعني نصب الرئي  المسمى بالخليفة، واإلماـ، في األحاديث والعرؼ ع
مقامو أقواـ ألغراض دنيوية من الرئاسة ونيل الشهوات، وساؽ في الكبلـ إلى أف قاؿ: ولم يعلم 

 بعد خبلفة النبوة سيرة شرعية
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إال ما ىو في حيز الندرة كعمر بن عبد العزيز ويزيد الناقص في األموية، ولم ينقل في العباسية 
فإنما رضوا منهم بأشياء ىي من أشد الطعن  من سلك ذلك، وإف رأيت في عبارة قـو شيئاً 

عليهم كرضى المجبرة المجوزة من المتوكل ألنو أعانهم على جبرىم وتجويزىم واشتد نصبو 
 وعداوتو لعلي بن أبي طالب كـر اهلل وجهو، ولم يكن ذلك كلو في آبائو.

أو حالو  نعم في أىل البيت من ال يحصى عددىم ممن تخلق بسيرة العدؿ وأشهد لساف حالو
ومقالو أنو ال حق لو إال بذلك الشرط، ولم يكد يخلو عنهم وقت إلى أف قاؿ: فمن ابتلى بدولة 
غير العادلين كيف مخلصو في تكاليفو ال سيما إذا كاف من أىل العلم، إف قلت: يخالطهم 
ُنوا ِإَلى لتحصيل األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر، فكيف ذلك، واهلل تعالى يقوؿ: }َوالَ تَػرْكَ 

 [.113الَِّذيَن ظََلُموا فَػَتَمسَُّكُم النَّاُر {]ىود:
قاؿ في الكشاؼ: ]الركوف ىو[ الميل اليسير، وىؤالء ظلمة بنص كتاب اهلل قاؿ تعالى: }َوَمْن 

كلها [، وىؤالء جل أحكامهم، أو  45َلْم َيْحُكْم ِبَما َأنَزَؿ اللَُّو فَأُْولَِئَك ُىُم الظَّاِلُموَف {]المائدة:
بغير ما أنزؿ اهلل، إذ لو كانت كلها بما أنزؿ اهلل لكانوا أئمة حق ال ملوكاً فلو حكم أحدىم 



بحكم واحد بغير ما أنزؿ اهلل تعمداً لكاف ظالماً بنص اآلية الكريمة كيف، وتقلباتو كلها من 
هم متغلب أو حين دخولو في األمر إلى أف يزيلو اهلل تعالى، كل ذلك بغير ما أنزؿ اهلل إذ غالب
 متوؿ من جهة متغلب والمتغلب موزور إجماعاً، ومن أوجب طاعتو قيدىا بأمرين:

 أحدىما: أف يكوف في طاعتو صبلح لعامة المسلمين بسبلمتهم من الفتنة.
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والثاني: أف يكوف بطاعة اهلل ال بمعصيتو إذ ال طاعة للمخلوؽ في معصية الخالق، فيكوف ذلك 
 ال لؤلمير فهو موزور إذ ىو غاصب لؤلمر. عذراً للمأمور

ىذا وإف قلت: ال يخالطهم فكيف وىو مأمور باألمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر ؟ واهلل 
َهاُىُم الرَّبَّانِيُّوَف َواأَلْحَباُر َعْن قَػْوِلِهُم اإِلْثَم َوَأْكِلِهُم السُّْحَت لَبِ  ْئَ  سبحانو وتعالى يقوؿ: }َلْوالَ يَػنػْ

[، ثم قد ال يتركوف من اعتزلهم، فكيف يكوف حاؿ طالب 63نُوا َيْصنَػُعوَف{]المائدة:َما َكا
النجاة منهم، وإف نظرنا إلى السلف األولين وصلحاء األئمة فالممدوحوف فيهم ىم الفائزوف 
 ومنهم من خالطهم للتوصل إلى أمر بمعروؼ أو نهي عن منكر لو لم يكن إال تقليل شرىم.

لى المكلف رعاية األوامر والنواىي واألمراء معركة ذلك وألجلو وضعوا فما الجواب: الواجب ع
األمارة إال لؤلمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر فأعانتهم واجبة على الكفاية وكونهم غير 

مصونين في ديانتهم ال يمنع ذلك إذ غايتهم أف يكونوا بمنزلة حيواف تركبو لتتقوى بو على األمر 
عن المنكر لكن يلـز من حضرىم أف ال يشاركهم في شرورىم وإف اختصت بالمعروؼ والنهي 

بهم بأف يصدقهم في كذبهم أو يعينهم على عصيانهم وال يسكت عن نهيهم فإف ظلمهم 
ألنفسهم منكر يجب إنكاره كظلمهم لغيرىم، وعلى الجملة يأمر بكل معروؼ، وينهى عن كل 

و تضمنت مصلحة عامة أو خاصة إال أف منكر فإف لم يتمكن من ذلك فبل يحل حضوره ول
 يظهر حالو في إنكاره ألحوالهم واقتصاره على المصلحة الدينية.
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وحاصل الكبلـ أف تكوف آمراً بكل معروؼ ناىياً عن كل منكر بلساف مقالك، ولساف حالك، 
اً كلها تاركاً لفعل كل منكر بالحقيقة أو بالحاؿ، ثم سرد من األحاديث نحو سبعين حديث

مرفوعة، اقتصر فيها على ذكر متونها، والصحابي الراوي لها، ثم قاؿ: واألحاديث في ىذا 
 الباب كثيرة جداً فهي متواترة معنى ببل شك، وإال فقد ورد الوعيد.



أخرج الحميدي والعدني من حديث أسامة بن زيد مرفوعاً: ))يوتى برجل كاف والياً فيلقى في 
يدور في النار كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليو أىل النار، فيقولوف: النار فتندلق أقتابو ف

ألست كنت تأمرنا بالمعروؼ وتنهانا عن المنكر ؟ قاؿ: كنت آمركم بالمعروؼ وال آتيو وأنهاكم 
عن المنكر وآتيو(( ، إلى أف قاؿ: وما ادعوه من الشروط في ىذا الباب الزائدة على االستطاعة 

 يخلو من تكلف وتعسف ال يتم بو التخلص التكليفي، فإف لم يوجد المعين ووجود المعين ال
ولم يستطع فكما قاؿ الثوري: وقد قيل لو: أال تنهى عن المنكر فقاؿ: من يسد البحر إذا 

انبثق، إلى أف قاؿ: تأمل ما في الباب من األحاديث فعندىا تسكب العبرات وجمعنا لها نوعاً 
ي عن المنكر، والتذكير بالقلم الذي ىو أحد اللسانين حيث تعذر من األمر بالمعروؼ والنه

 علينا التغيير بغيره لعدـ المعين، واهلل المستعاف، انتهى.
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وقد سبق ذكر كبلـ من أوجب طاعة المتغلب المذكور ىنا في باب طاعة اإلماـ مع ذكر بعض 
علي من أمر بمعروؼ أو نهى عن منكر  أدلة ىذا الباب ىنالك، والبعض منها فيما تقدـ لزيد بن

أطيع أـ عصي، وكلها مع ما ذكرنا ىنا زىاء تسعين حديثاً مرفوعاً إال اليسير منها فموقوفة عن 
أمير المؤمنين علي مع الموقوؼ عن غيره، وىي أقل من القليل، ولم نقصد الحصر مع 

ع حجج األقواؿ وللتذكير بالقلم االستقصاء، وإنما ذكرنا منها ما يتأتى منو قوة أدلة المجموع م
 الذي ىو أحد اللسانين فإف الذكرى تنفع المؤمنين.
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 تنبيو ]في ذكر فوائد األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر[
اعلم أف فوائد األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر ال تنحصر في عد، وال تنضبط بوصف وال 

العلماء، ومنهاج الصالحين، فريضة عظيمة بهما تقاـ  حد، منها أنهما سبيل األنبياء، وسراج
، ويرد الظالم  الفرائض، وتحل المكاسب، وتعمر الببلد، ويقاـ سلطاف العدؿ، وينتصف المظلـو
عن ظلمو، ويعاف المحسن على إحسانو، ويرد المسيء عن إساءتو، ومهما استقاما استقامت 

الدعاء إلى اإلسبلـ، وعند اهلل مقبوؿ، الفرائض بأسرىا، ىينها وشديدىا، وبهما يستجاب 
وإخراج الظلمة من ظلمات ظلمهم، وبغيهم إلى نور الحق، ويعطى كل ذي حق حقو من الفيء 

والصدقات، وتقاـ الحدود، وتوصل األرحاـ، ويقع الوفاء بالعهد، واإلحساف، وتجتنب 



والعدواف، والبغي  المحرمات، وتحصل المعاونة على البر والتقوى، والتضاـ على منع اإلثم
والفساد، ويرتفع من بين الناس التظالم والتخاذؿ ومقت بعضهم لبعض، ومع ذلك تثبت لهم 
المكاـر والمآثر، ودخلت فيما بينهم السعادة، وتحسنت أحوالهم، وتجددت لهم قوة جديدة، 
ال تقف دونها أقداـ الطامعين، وغير ذلك من جلب المصالح ودفع المفاسد، وتطيب لهم 

الحياة والممات وينتصر أىل الحق، وتكثر األرزاؽ، وتحفظ الببلد، ويقاـ الدين، وتكثر البركة، 
 واألمطار، واألرزاؽ، وتصلح الثمار، وتدفع المصائب.. إلى غير ذلك.
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وال يخفى ما في سقوطهما من خراب الدين والببلد، واختبلؿ األحواؿ، وضياع األمواؿ، 
المحرمات، واقتراؼ المنكرات، وإصبلح الظواىر، وفساد البواطن، وانتهاؾ الحرمات و 

واستحكاـ األمراض، والمواطأة على القبائح، والمسارعة الرتكاب الرذائل، وضياع الفضائل، 
وكثافة الغطاء على العقوؿ، كأنما انقلبت الرؤوس، وانعكست النفوس، وانطمست البصائر، 

ألطباء، وضاؽ عنو نطاؽ التعبير، ولم تتسع لو أودية وعميت القلوب، واعضل الداء، فأعجز ا
التحرير، وعند ذلك سقطت الهمم، وخربت الذمم، وغاض ماء الوفاء، وطمست معالم الحق، 
وخربت الشرائع، وبدلت المعاملة الحسنة بضدىا، ولم يبق إال ىوى يتحكم، وشهوات تقضى، 

 يهدي كيد الخائنين.وغيظ يحتدـ، وخشونة تتقد، تلك سنة الغدر، واهلل ال 
وللغزالي في اإلحياء في كتاب األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر كبلـ طويل من ذلك قولو: 
ولو طوى بساطو، وأىمل علمو، وعملو، لتعطلت النبوة، واضمحلت الديانة، وعمت الفترة، 
ك وفشت الضبللة، وعاشت الجهالة، واستشرى الفساد، واتسع الخرؽ، وخربت الببلد، وىل
العباد، ولم يشعروا بالهبلؾ، إال يـو التناد، وقد كاف الذي خفنا أف يكوف فإنا هلل وإنا إليو 

راجعوف.. إلى آخره، وفيما ذكرنا لمزيد الكفاية لمن في قلبو بقية حياة يح  بها ألم الفتنة في 
َنَتُو فَػَلْن الدين، وأما من مات قلبة وعظمت فتنتو فقد انسد عنو باب النظر: }َوَمْن يُِرِد ا للَُّو ِفتػْ

 [. انتهى.41َتْمِلَك َلُو ِمَن اللَِّو َشْيًئا {]المائدة:
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 ]األجر على قدر االبتبلء[
ِه، َعْن َعِليٍّ عليهم السبلـ قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل  ، َعْن َأبِيِو، َعْن َجدّْ ثَِني زَْيُد ْبُن َعِليٍّ َحدَّ



))ِإَذا َأرَاَد اللَُّو َأْف ُيَصاِفَي َعْبداً َصبَّ َعَلْيِو الببَلَء َصبِّا َوَثجَّ َعَلْيِو الَببَلَء َثجِّا؛  عليو وآلو وسلم:
، فَِإَذا َدَعا قَاَلِت اْلَمبلَِئَكُة َصْوٌت َمْعُروٌؼ، َوقَاَؿ ِجْبرِيُل: يَاَربّْ َىَذا َعْبُدَؾ ُفبَلٌف َيْدُعو فَاْسَتِجبْ 

، قَاَؿ: لَبػَّْيَك َعْبِدي الَ َتْدُعوِني  فيَػُقوُؿ اللَّوُ  تعالى: ِإنّْي ُأِحبُّ َأْف َأْسَمَع َصْوَتُو. فَِإَذا قَاَؿ: يَا َربّْ
ِخَر ِبَشْيٍء ِإالَّ اْسَتَجْبُت َلَك َعَلى ِإْحَدى َثبَلِث ِخَصاٍؿ: ِإمَّا َأْف ُأَعجَّْل َلَك َما ْسأَلتِني، َوِإمَّا َأْف َأدَّ 

ِخَرِة َما ُىَو َأْفَضُل ِمْنُو، َوِإمَّا َأْف َأْدَفَع َعْنَك ِمَن الَببَلِء ِمْثَل َذِلَك((. ُثمَّ قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َلَك ِفي اآل
صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))يُػْؤَتى بِاْلمَجاِىِديَن يَػْوـَ اْلِقَياَمِة فَػَيْجِلُسوَف لِْلِحَساِب ، َويُػْؤَتى 

لِْلِحَساِب، َويُػْؤَتى بِاْلُمَتَصدِّْؽ فَػَيْجِلُ  لِْلِحَساِب، َويُػْؤَتى بَِأْىِل اْلَببَلِء َفبَل  بِاْلُمَصلّْي فَػَيْجِل ُ 
َى َأْىُل يُػْنَصُب َلُهْم ِميَزاٌف، َوالَ يُػْنَشُر َلُهْم ِديَواٌف، ُثمَّ ُيَساقُوَف ِإَلى اْلَجنَِّة ِبغَْيِر ِحَساٍب، َحتَّى يَػَتَمنَّ 

 َأْجَساَدُىْم قُػرَّْضْت بِاْلَمَقارِيِض ِفي الدنيا((. اْلَعاِفَيِة َأفَّ 
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قاؿ في التخريج: السيوطي فيو: ))إذا أحب اهلل عبداً ابتبله ليسمع تضرعو..(( ىنا، والبيهقي 
في شعب اإليماف، عن أبي موسى، والبيهقي في شعب اإليماف عن ابن مسعود، وكردوس 

عبداً صب عليو الببلء صباً ، وثجو ثجاً(( . الطبراني في  موقوفاً عليهما: ))إذا أحب اهلل
 الكبير: عن أن ، انتهى.

وفيو ما لفظو: ))يؤتى بالشهيد يـو القيامة فينصب للحساب ، ويؤتى بالمتصدؽ فينصب 
للحساب، ثم يؤتى بأىل الببلء فبل ينصب لهم ميزاف، وال ينشر لهم ديواف فيصب عليهم 

العافية ليتمنوف في الموقف أف أجسادىم قرضت بالمقاريض من األجر صباً، حتى أف أىل 
 حسن ثواب اهلل لهم(( . الطبراني في الكبير: عن ابن عباس، انتهى.

 قلت: ورواه الطبراني في الكبير من طريق مجاعة بن الزبير، وثقو جماعة.
قات، قالو وأخرج الترمذي وابن أبي الدنيا من رواية عبد الرحمن بن مغرا، وبقيو رجالو ث

المنذري من حديث جابر، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))يود أىل العافية 
يـو القيامة حين يعطى أىل الببلء الثواب لو أف جلودىم كانت قرضت بالمقاريض(( ، قاؿ 
 الترمذي: حديث غريب، ورواه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود، وفيو رجل لم يسم.

الديلمي من حديث علي، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إذا رأيتم وأخرج 
 العبد ألم اهلل بو الفقر والمرض فإف اهلل يريد أف يصافيو(( ، انتهى.
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ثَػَنا أبو َعْبِد اهلل َأْحَمُد بن ُمَحمٍَّد اْلبَػْغدَ  ْاِدي، وأخرج أبو طالب في أماليو بلفظ: َوِبِو قَاَؿ: َحدَّ
ثَػَنا َعِليُّ بن ُمَحمٍَّد النََّخِعي، قَاَؿ:  ثَػَنا أبو اْلَقاِسِم َعْبُد العزيز بن ِإْسَحاَؽ، قَاَؿ: َحدَّ قَاَؿ: َحدَّ
ثَػَنا إبػْ  ثَػَنا َنْصُر بن ُمَزاِحٍم اْلَمْنِقِري، قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا ُسَلْيَماُف بن إبْػَراِىيَم اْلَمَحارِِبي، قَاَؿ: َحدَّ يُم َراىِ َحدَّ
، َعْن َأبِيِو، عَ  ثَػَني زَْيُد بن َعِليٍّ ثَػَنا أبو َخاِلٍد اْلَواِسِطي، قَاَؿ: َحدَّ ْن بن الزّْْبرِقَاف التػَّْيِمي، قَاَؿ: َحدَّ
ِه، َعْن َعِليٍّ عليهم السبلـ، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ِإَذا َأرَاَد اهلل  َجدّْ

َعْبداً َصبَّ َعَلْيِو الَببلَء َصبِّا َوَثجَّ َعَلْيِو الَببلَء َثجِّا، فَِإَذا َدَعا قَاَلِت اْلَمبلِئَكُة: َصْوٌت َأْف ُيَصاِفَي 
َمْعُروٌؼ، َوقَاَؿ ِجْبرِيُل: يَا َربُّ َىَذا َعْبُدَؾ ُفبلٌف فَاْسَتِجْب َلُو فَػيػَُقوُؿ َعزَّ َوَجلَّ: ِإنّْي ُأِحبُّ َأْف 

، قَاَؿ: لَبػَّْيَك َعْبِدي الَ َتْدُعوِني ِبَشْيٍء ِإالَّ اْسَتَجْبُت َلَك َعَلى َأْسَمَع َصْوتَ  ُو، فَِإَذا قَاَؿ: يَا َربّْ
ْنَك ِإْحَدى َثبلث: ِإمَّا َأْف ُأَعجَّْل َلَك َما َسأَْلَتِني، َوإمَّا َأْف َأدَِّخَر َلَك ِفي اآلِخَرِة، َوإمَّا َأْف َأْدَفَع عَ 

 ْثَل َذِلَك((.ِمَن الَببلِء مِ 
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قَاَؿ َرُسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))يُػْؤَتى بِاْلُمَجاِىِد يَػْوـَ الِقَياَمِة فَػَيْجِلُ  ِلْلِحَساِب ، 
الَببلِء َويُػْؤَتى بِاْلُمَصلّْي فَػَيْجِلُ  لِْلِحَساِب، َويُػْؤَتى بِاْلُمَتَصدِّْؽ فَػَيْجِلُ  ِلْلِحَساِب، َويُػْؤَتى بَِأْىِل 
نَّى َأْىُل َفبل يُػْنَصُب َلُهْم ِميَزاٌف، َوالَ يُػْنَشُر َلُهْم ِديَواٌف ُثمَّ ُيَساُقوَف ِإَلى اْلَجنَِّة ِبَغْيِر ِحَساٍب َحتَّى يَػَتمَ 

 الَعاِفَيِة َأفَّ َأْجَساَدُىْم ُقِرَضْت بِاْلَمَقارِيِض في الدنيا((.انتهى.
بإسناد ال بأس بو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وأخرج ابن أبي الدنيا من طريق أن  

وسلم: ))إذا أحب اهلل عبداً أو أراد أف يصافيو صب عليو الببلء صباً، وتجو عليو ثجاً، فإذا دعا 
العبد قاؿ: يا رباه، قاؿ اهلل: لبيك عبدي، ال تسألني شيئاً إال أعطيتك، إما أف أعجلو لك، وإما 

 أف أدخره لك(( .
خرج الديلمي في مسند الفردوس من طريق أبي ىريرة بلفظ: ))إذا أحب اهلل عبداً ابتبله وأ

 ليسمع تضرعو((.
 وأخرجو البيهقي في شعب اإليماف عن كردوس، عن أبي ىريرة، وابن مسعود موقوفاً عليهما.
وأخرج الطبراني في األوسط، والبيهقي في شعب اإليماف والضياء، عن أن  مرفوعا بلفظ: 

 )إذا أحب اهلل قوماً ابتبلىم (( . والحديث صحيح، قالو السيوطي.)
وأخرج الترمذي والحاكم في مستدركو، والبيهقي في شعب اإليماف من طريق قتادة بن النعماف 
مرفوعاً بلفظ: ))إذا أحب اهلل عبداً حماه من الدنيا كما يحمى أحدكم سقيمو من الماء(( ، قالو 



لفظ حديث المجموع السابع عشر من ىذا المتقدـ مؤيد لهذا السيوطي والحديث صحيح، و 
 وشواىده.
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والحديث يدؿ على الترغيب والحث واإلرشاد للمؤمنين في الصبر على الببلء والتمحيص 
والمحن وعظم ما أعد اهلل في ذلك من تصفيتو من الذنوب، وحمايتة من الدنيا، وعظم ما لو 

في أىل السماء معروؼ، وعند اهلل محبوب ومسموع، وقد اشتمل من الفضل الجزيل بأف صوتو 
 الخبر على فوائد:

األولى: إف اهلل سبحانو قد يبتلي عباده بكثير من الببلوي إذا كاف لهم فيها صبلح في الدين، 
 وإف كاف فيها ضرر في الدنيا.

ىذا يوجب ثقة الثانية: أّف دعاءه مستجاب ال محالة على أحد خصالو المذكورة في الخبر، و 
المسلم بربو تعالى وحسن ظنو بو في أنو يجيب الدعاء كما وعده في كتابو الكريم يقوؿ: 

[ وغير ذلك فمتى تأخرت إجابة اهلل سبحانو للمسلم مما 60}اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم {]غافر:
ء فيأثم بذلك سألو لم يجز لو أف يسيء الظن بربو ويتوىم أنو أخلف ما وعده بو من إجابة الدعا

وذلك يدؿ على فساد قوؿ أصحاب الفطرة والتركيز الذين ينكروف إجابة اهلل للدعاء وتصرفو 
 في خلقو بما يزعمونو بظنهم الفاسد أف تركيبو لؤلصوؿ يكفي في حصوؿ الحوادث.

 الثالثة: على ما أعد اهلل لو من الثواب والجزاء في اآلخرة بأف ال ينصب لو ميزاف، وال ينشر لو
 ديواف، ويساؽ إلى الجنة بغير حساب.

وصريح الخبر أنو أفضل من المجاىد والمصلي والمتصدؽ ؛ لوقوفهم للحساب دونو، والوجو 
في ذلك أف نشر الصحف ودواوين األعماؿ لمن لو حسنات وسيئات، والمبتلى صافي من كل 

 [.10غَْيِر ِحَساٍب {]الزمر:سيئة، ولقولو تعالى: }ِإنََّما يُػَوفَّى الصَّاِبُروَف َأْجَرُىْم بِ 
 الرابعة: إثبات األعواض العظيمة على من صب عليو الببلء فيبطل قوؿ من أنكر األعواض.
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الخامسة: ليناؿ المؤمن الدرجة التي لو في الجنة بما ابتبله فيصب عليو صباً ليناؿ تلك الدرجة 
ث المجموع السالف ذكره من طريق ويؤيده ما تقدـ في لفظ الحديث السابع عشر من أحادي

علي مرفوعاً إف الرجل ليكوف لو درجة رفيعة في الجنة ال ينالها إال بشيء من الببليا تصيبو، وإنو 



لينزؿ بو الموت وما بلغ تلك الدرجة فيشدد عليو حتى يبلغها، مع ما ذكرنا ىنالك من شواىده، 
عظم األجر ومضاعفتو على عظم الببلء  والكبلـ عليو، وما قررنا ىنالك من منطوؽ األدلة إف

ومضاعفتو، لما ذكره السيوطي في جامعو الصغير بلفظ: عظم األجر عند عظم المصيبة، وإذا 
 أحب اهلل قوماً ابتبلىم.

المحاملي في أماليو عن أبي أيوب، واستوفينا الكبلـ على ذلك على الحديث الثاني والستين 
 كره بلفظ: ))األجر على قدر المصيبة ((.من ىذا من أحاديث المجموع السالف ذ 

السادسة: أف يجب تكرير المبتبل للدعاء وىو منطوؽ قولو في الخبر إني أحب أف أسمع لما 
 في ذلك من مضاعفة األجر.

 السابعة: أف المبلئكة عليهم السبلـ تشفع لصاحب ذلك وتستغفر لو، فيدؿ على عظم حالو.
ف من أصابو عند اهلل تعالى، بل قد تختص خواص اهلل بببلوي الثامنة: أف الببلء ال يدؿ على ىوا

ال يصيب بها العصاة لما يعلمو لهم في ذلك من صبلح الدين ولما يزيد من أعواضهم وإقبالهم 
 على اآلخرة.
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ويؤيد ذلك ما أخرجو ابن ماجة وغيره في باب الصبر على الببلء، قاؿ: حدثنا يوسف بن حماد، 
ست، قاؿ: )ثنا( حماد بن زيد، عن عاصم، عن مصعب بن سعد، عن أبيو سعد ويحيى بن در 

بن أبي وقاص، قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل، أي الناس أشد ببلًء؟ قاؿ: ))األنبياء، ثم األمثل 
 -بضم فسكوف: أي شديداً -فاألمثل ، يبتلى العبد على حسب دينو فإف كاف في دينو ُصلباً 

و رقة ابتلي على حسب دينو فما يبرح الببلء بالعبد حتى يتركو اشتد ببلؤه، وإف كاف في دين
 يمشي على األرض وما عليو من خطيئة(( ، انتهى.

والمراد باألمثل فاألمثل: أي األفضل فاألفضل على ترتيبهم في الفضل فكل من كاف أفضل 
من يثني فببلؤه أشد، ولحديث ابن ماجة من طريق أبي ىريرة مرفوعاً السالف ذكره في حديث 

 أجره.
قاؿ في الزوائد: إسناده صحيح، ورجالو ثقات، وفيو: قلت يا رسوؿ اهلل: أي الناس أشد ببلًء؟ 
قاؿ: ))األنبياء((. قلت: يا رسوؿ اهلل ثم من؟ قاؿ: ))ثم الصالحوف وإف كاف أحدىم ليبتلى 

توىم أصحاب بالفقر حتى ما يجد أحدىم إال العباءة يحويها(( ، إلى آخره. وسيأتي ما يبطل 
 اإلحالة الذين يزعموف أنو ال يبتلى بذلك إال من يستحق العقوبة من العصاة.

 التاسعة: أنو إنما يفعل اهلل سبحانو ذلك إذا كاف فيو صبلح للدين واعتبار للمكلفين.
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العاشرة: أنو ال بد من عوض على ذلك لمن أصابو من الممتحنين ألف البلوى ال تحسن إال 
ماع االعتبار والعوض لما بين صلى اهلل عليو وآلو وسلم أف مصافاة اهلل سبحانو لعباده يمنع الجت

من بلواىم في الدين بما يكوف صبلح للدين بتحسين ظنهم بربهم وتحسين ظن الناس فبل 
 يظنوف أنهم يخرجوف بالبلوى واالمتحانات من محبة اهلل ومواالتو ووفائو.

ردت مطلقة كحديث المجموع، وما تقدـ وشواىدىا، ومقيدة بالرضا واعلم أف أدلة ىذا الباب و 
والصبر وعدـ الجزع التي منها ما أخرجو محمد بن جريج، أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن 

أبي حبيب، عن سعد بن سناف، عن أن  بن مالك، عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو 
وإف اهلل إذا أحب قوماً ابتبلىم فمن رضي فلو الرضاء  قاؿ: ))عظم الجزاء مع عظم الببلء ،
 ومن سخط فلو السخط(( انتهى.

وأخرجو الترمذي، وقاؿ: حسن غريب، أي رضاء اهلل تعالى عنو جزاء لرضائو أو فلو جزاء رضاه، 
وكذا قولو، فلو السخط، ثم الظاىر أنو تفضيل لمطلق المبتلين لمن أحبهم فابتبلىم إذ الظاىر 

 لى يوفقهم للرضاء فبل يسخط منهم أحد.أنو تعا
ومنها: ما أخرجو اإلماـ أحمد بن حنبل من طريق محمود بن لبيد أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
 وآلو وسلم قاؿ: ))إذا أحب اهلل قوماً ابتبلىم فمن صبر فلو الصبر، ومن جزع فلو الجزع(( .

 قاؿ المنذري: ورواتو ثقات، وفيو ما تقدـ.
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ومنها: ما أخرجو ابن ماجة في سننو من طريق علي بن ميموف الرقي: ثنا عبد الواحد بن صالح، 
ثنا إسحاؽ بن يوسف، عن األعمش، عن يحيى بن وثاب، عن ابن عمر، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاىم أعظم أجراً من 

 ال يخالط الناس وال يصبر على أذاىم(( ، انتهى.المؤمن الذي 
ومنها: تماـ حديث أبي ىريرة عند ابن ماجة المذكور بلفظ: ))وإف كاف أحدىم ليفرح بالببلء  
كما يفرح أحدكم بالرخاء(( إلى غير ذلك، فتحمل األدلة المطلقة ىنا على المقيدة بالصبر 

الببلء على األنبياء ثم األمثل فاألمثل ؛  والرضا وعدـ الجزع، كما قرر في محلو، وإنما شدد
ألنهم لقوة دينهم ال يخاؼ منهم الجزع والسخط الماحق ألجر الببلء، فابتلوا بما تزداد بو 

درجاتهم، وال تنقص حسناتهم بخبلؼ غيرىم إذ يخاؼ عليو غلبة الجزع ونحوه، فيبطل ثوابو، 



من اهلل عز وجل بعباده ونظراً لهم باألصلح وال ينتفع بالببلء فكاف ببلء كل على قدر دينو رحمة 
 األنفع فللو جزيل الحمد، والثناء على ما تفضل بو وأسدى.
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وال خبلؼ بين العلماء: إف الصبر على الببلء والمحن والمصائب والشدة ىو الذي يبلغ 
ها، وقد اإلنساف ثواب ما أعد اهلل في كل ذلك، وىو من أبلغ خصاؿ اإليماف وأجلها وأنفس

ذكر اهلل الصبر في كتابو العزيز في نيف وسبعين آية في مواضع متعددة، وكفى بقولو تعالى: }ِإفَّ 
[، وقولو 155[، وقولو تعالى: }َوَبشِّْر الصَّاِبرِيَن {]البقرة:153اللََّو َمَع الصَّاِبرِيَن {]البقرة:

وقولو تعالى: }ِإنََّما يُػَوفَّى الصَّاِبُروَف َأْجَرُىْم  [،146تعالى: }َواللَُّو ُيِحبُّ الصَّاِبرِيَن {]آؿ عمراف:
 [.10ِبغَْيِر ِحَساٍب {]الزمر:

 وفي الخبر: ))اإليماف شطراف : أحدىما الصبر، والثاني الشكر((.
 وعن عبد اهلل: ))الصبر نصف اإليماف (( ، وقد روي مرفوعاً.
 ن الصبر (( .وأخرج البخاري ومسلم بلفظ: ))ما أعطي أحد خيراً أوسع م
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واعلم أف الصبر أساس كل خير وطاعة، وحرز حريز، وحصن حصين، لنيل ثواب كل محنة 
وعبادة، وحاجة المؤمن إليو في األحواؿ كلها شديدة، وما قص اهلل في كتابو من صبر أنبيائو 

الى: }فَاْصِبْر  عليهم السبلـ، وما خاطب اهلل بو محمداً صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ اهلل تع
[ إلى غير ذلك، وقد قاؿ تعالى: }َلَقْد َكاَف َلُكْم ِفي 35َكَما َصبَػَر ُأْوُلوا اْلَعْزـِ {]األحقاؼ:
[، فليصبر العبد على الطاعات، وعلى ترؾ المعاصي، 21َرُسوِؿ اللَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة {]األحزاب:

ها، ونقص األنف  واألمواؿ وتلفها وغير وليتلق ما ورد عليو من مصائب الدنيا وآالمها وغموم
ذلك بالصبر الجميل ليفوز باألجر الجزيل عند الملك الجليل، ولو لم يكن الصبر مما يحصل 

بو عظيم األجر لكاف أرجح من الجزع، وأوفق وأنفع، ومساحتو أوسع وأشد مما يحتاجو 
أو مسكنو أوفي محارمو، المؤمن، عند ورود الببليا في نفسو، أو في رزقو أو كسبو أو جاىو 

وأقاربو، وأموالو من سقم أو موت أو تلف ثماره أو نقصها، سواء كاف ذلك من جهة اهلل، أو من 
جهة غيره، وليعلم يقيناً أف اهلل أتحفو بالببلء وأكرمو وحماه من الدينا وطهره من الذنوب لما في 

وعاً بلفظ: ))َلَقْد بَػَلَغ ِمْن  حديث أبي طالب من طريق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، مرف



نْػَيا َكَما َيْحِمي اْلَمرِيَض َأْىُلُو ِمن الماء، َوَقدْ   َكَراَمِة اْلُمْؤِمِن َعَلى اهلل تَػَعاَلى َأفَّ َيْحِمي َعْنُو الدُّ
َعاَىُد الرَُّجَل َولِيُُّو بِالتَُّحِف ِإَذا َكُرـَ   َعَلْيو..ِ.((.الحديث.يَػتَػَعاَىُد َأْحَبابُُو بِالَببليا َكَما يَػتػَ

(4/242) 

 

 قولو: يصافي عبده: أي يخلصو من الذنوب ويطهره منها.
وفي النهاية: إف اهلل ال يرضى لعبده إذا ذىب لصفيو من أىل األرض فصبر واحتسب بثواب 

 دوف الجنة صفيُّ الرجل الذي يصافيو الود ويخلصو لو، فعيل بمعنى فاعل أو مفعوؿ.
، كل منهما بمعنى اآلخر كما في المصباح، والكل مصدر بمعنى الفاعل وقولو: صباً، وثجاً 

والمفعوؿ، ذكره في النهاية، وكل منهما يفيد الكثرة، وظاىر إطبلؽ الخبر أنو ال فرؽ بين ببلء 
وببلء وسواء، اتفقت أنواعها وأجناسها أـ اختلفت فكل ذلك مع الصبر والرضا يناؿ العبد ما 

وفي الحديث: )ما يصيب المؤمن من نصب وال وصب وال ىم حتى  أعد اهلل لو في الخبر،
الشوكة يشاكها إال كفر اهلل بو من سيئاتو(( النصب المرض، والوصب التعب ، وعلى العبد أف 
يعلم أف اهلل إذا ابتبله أو امتحنو أنو غني عن كل ذلك، وإنما أراد بتلك البلية إال صبلح عبده 

ب في اآلخرة، وأيد ذلك قولو تعالى: }َوَأمَّا ِإَذا َما ابْػَتبَلُه فَػَقَدَر َعَلْيِو ومنفعتو لما أعد لو من الثوا
[ أي إنتو عن ىذه المقالة الخسيسة بل ذلك 16،17ِرْزَقُو فَػيَػُقوُؿ رَبّْي َأَىاَنِن ، َكبلَّ{]الفجر:

وفي اآلخرة  محبة من اهلل لك، وكرامة، بأف زوى عنك الدنيا لما أعد لك من الكرامة في الدنيا،
 من النعيم الدائم، واألنثى كالذكر فيما دؿ عليو الخبر.
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أسأؿ اهلل تعالى لي، وإلخواني المؤمنين والمؤمنات الممتحنين في ىذه الحياة الدنيا من كل 
وجهة أف يرزقنا الرضا والصبر ويجعلنا جميعاً في ىذه الحياة من الذين صوتهم عند المبلئكة 

اهلل محبوب، وفي اآلخرة من الذين ال ينصب لهم ميزاف، وال ينشر لهم ديواف،  معروؼ، وعند
ومن الذين يساقوف إلى الجنة بغير حساب، بحولو وطولو وبأسمائو وصفاتو، وبمحمد صلى اهلل 

 عليو وآلو وسلم، آمين.
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 ]وصف أكل الرسوؿ األعظم صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
ثَِني زَْيُد ْبنُ  ِه، َعْن َعِليٍّ عليهم السبلـ قَاَؿ: ُأْىِدَي ِلَرُسوِؿ اللَِّو صلى  َحدَّ ، َعْن َأبِيِو، َعْن َجدّْ َعِليٍّ

ُهنَّ فََأَكْلُت َمَعُو  اهلل عليو وآلو وسلم َدَجاٌج َفطََبَخ بَػْعَضُهنَّ َوَشَوى بَػْعَضُهنَّ، ُثمَّ أتي ِبِهنَّ فََأَكَل ِمنػْ
 ِو صلى اهلل عليو وآلو وسلم َجَمَع بَػْيَن ِإَداَمْيِن َحتَّى َلِحَق بِاللَِّو تَػَباَرَؾ َوتَػَعاَلى.َوَما رََأْيُت َرُسوَؿ اللَّ 

 بيض لو في التخريج، ولم أجده بهذا اللفظ، بعد مزيد البحث، واهلل أعلم.
ولمفردات فصوؿ الخبر جملة شواىد فيشهد لصدره ما ذكره في التلخيص بلفظ حديث أبي 

 وؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يأكل الدجاج، متفق عليو في قصتو.موسى: رأيت رس
قلت: لعل القصة ىي المذكورة في الخبر، ويشهد لعجزه ما أخرجو الدارقطني من حديث 
عائشة أنها قالت: ما رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم جمع بين إدامين حتى لحق 

 باهلل تعالى.
ني والطبراني في األوسط قالت: أتي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وروي عنها عند الدارقط

وسلم بقدح فيو لبن وعسل فقاؿ: ))شربتاف في شربة وإداماف في قدح ال حاجة لي فيو أما إني 
ال أزعم أنو حراـ ولكني أكره أف يسألني اهلل عز وجل(( . والحديث تفرد بو نعيم بن مودع قالو 

 الدارقطني.
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أخرج أبو طالب في أماليو من طريق علي قاؿ: َأْفَطَر َرُسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم و 
يِو ِبُقَباٍء يَػْوـَ اْلُجُمَعَة فَأَتَاُه َأْوٌس األَْنَصاِري ِبَقْعٍب ِفيِو َلَبٌن َمِخيٌض وَعسَبٍل، فَػَلمَّا َوَضَعُو َعَلى فِ 

َأَحُدُىَما ُدوَف األخرِى الَ َأْشَربُُو َوالَ ُأَحرُّْمُو، َوَلِكنّْي َأتَػَواَضُع لِلَِّو َعزَّ َنحَّاُه ُثمَّ قَاَؿ:))َشْربَتاِف تجِزي 
 َوَجلَّ فَإنَُّو َمْن تَػَواَضَع لِلَِّو َعزَّ َوَجلَّ رَفَػَعُو...((الحديث.

ثَػَنا اْلحَ  َرنَا ُمَحمٌَّد بن بْنَدار، َقاَؿ: َحدَّ ثَِنا وأخرج أيضاً: َوِبِو قَاَؿ: َأْخبػَ َسُن بن ُسْفَياَف، قَاَؿ: َحدَّ
ثَِني  ثَِني أبي ُمَحمٍَّد بن َعْبِد الَكِبيِر، قَاَؿ: َحدَّ َعْبُد الُقدُّوِس بن ُمَحمٍَّد بن َعْبِد الَكِبيِر، قَاَؿ: َحدَّ

وآلو وسلم ِبَقْعٍب َأْو َعْبُد السَّبلـِ بن ُشَعْيٍب، َعْن َأبِيِو، َعْن َأَنٍ ، قَاَؿ: ُأِتَي النَِّبيُّ صلى اهلل عليو 
 قْدٍح ِفيِو لََبٌن َوَعَسٌل فَػَقاَؿ: ))إَداَماِف ِفي إناٍء الَ آُكُلُو َوالَ ُأَحرُّْمُو ((.

وروى الحكيم في نوادر األصوؿ من طريق محمد بن علي: أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
إني ال أحرمو ولكن أتركو  وسلم أتاه أوس بن خولة بقدح فيو لبن وعسل فوضعو، وقاؿ: ))أما
 تواضعاً هلل...(( ، الحديث، والخبر مرسل. وأخرج ابن النجار نحوه.

وأخرج ابن سعد عن أبي حاـز قاؿ: دخل عمر بن الخطاب على حفصة ابنتو، فقدمت إليو 



مرقاً أو خبزًا، وصبت على المرؽ زيتاً، فقاؿ: ))إداماف في إناء واحد، ال أذوقو حتى ألقى 
 إلى غير ذلك، والحديث يدؿ على حكمين: اهلل((،
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األوؿ: قولو: أىدي لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم دجاج إلى آخره، يدؿ على جواز 
قبوؿ الهدية من الحيواف المأكوؿ، وأكل بعضها طبخاً، وبعضها شوياً، وأكل الغير معو، وقد 

 لو أىدي إلي ذراع لقبلت (( .تقدـ الكبلـ بما أغنى عن اإلعادة في حديث: ))و 
والثاني: قولو: وما رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم جمع بين إدامين.. إلى آخره، 

يدؿ على كماؿ زىده صلى اهلل عليو وآلو وسلم في اإلئتداـ واألشربة، وعدـ الجمع بين نوعين 
رغبتو صلى اهلل عليو وآلو  منها، وأنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف يستغني بأحدىما لعدـ

 وسلم في الدنيا وطيبات مأكولها ومشروبها، ومؤتدمها واستحقارىا عنده لمعرفتو لقدرىا.
قاؿ في المنار: والزىد أحسن ما تعرؼ بو موضوعو اللغوي: ىو عدـ الرغبة في الدنيا 

بأف ال يبتلى واستحقارىا بمعرفة قدرىا، ثم يرتب على ذلك ما يناسبو، وقد يكوف سهبلً عليو 
 بحبها، فينفرد العقل بمعرفتو بهونها، وقد يبتلى المرء بحبها فيحتاج إلى مدافعة طبعو، انتهى.

 واإلداـ: لغة اسم لكل ما ساغ بو الطعاـ.
قاؿ في الصحاح: أدميت الخبز وأدمتو، بالمد والقصر إذا أصلحت أساغيو باإلداـ، وىو ما 

أدـ، مثل كتاب وكتب، ويسكن للتخفيف فيعامل معاملة  يؤتدـ مائعاً كاف أو جامدًا، وجمعو:
المفرد، ويجمع على آداـ فيدخل في ذلك سائر الفواكو والبقوؿ واللحـو والمائعات، وغير 

 ذلك.
وفي النهاية: اإلداـ بالكسر، واألدـ بالضم، ما يؤكل مع الخبز أي شيء إلى أف قاؿ فيو: بالمد 

 كثير، انتهى.والقصر، وروي بتشديد الداؿ على الت
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وفي الشرع: اسم لما يأكل بو الطعاـ في غالب األحواؿ إال الماء والملح لجري العرؼ أنهما 
 ليسا بإداـ فإف جرى العرؼ بأنهما إداـ جرى عليهما اسم االئتداـ عند العترة ومن وافقهم.

 داـ.وقاؿ أبو حنيفة والناصر، واختاره اإلماـ يحيى: إف الملح من جملة اإل
قلت: وظاىر اللغة جواز إطبلقو عليهما، والعرؼ يختلف باختبلؼ البلداف والذي اختاره 



الكثير أف الملح والخل إداـ الزىاد، والماء إداـ أكثر الفقراء وأىل الفبلحة، ووردت األدلة في 
مدح االئتداـ بالخل واللحم، كحديث: ))نعم اإلداـ الخل (( ، أخرجو اإلماـ علي بن موسى 

 الرضا في مسنده مرفوعاً بإسناد متصل.
وأخرج أيضاً مرفوعاً بلفظ: ))سيد إداـ الدنيا واآلخرة اللحم (( فيرد بو من ال يجعلو إداماً كما 

 يروى لبعض العلماء في قولو: لو حلف أف ال يأتدـ ثم أكل لحماً لم يحنث.
الباسم شرح مسند اإلماـ وقد بسطنا الكبلـ عليهما، وذكرنا من أخرجهما في )الروض المنير 

علي بن موسى الكاظم(، ىذا زىده صلى اهلل عليو وآلو وسلم بالنظر إلى اإلداـ والشراب أنو ما 
 جمع بين إدامين وال بين شرابين في إناء وشربو حتى لقي اهلل.

وأما زىده صلى اهلل عليو وآلو وسلم بالنظر إلى مأكولو فأخرج البخاري والترمذي من حديث 
ريرة، قاؿ: خرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز أبي ى
 الشعير.

وروى البزار من طريق عبد الرحمن بن عوؼ، قاؿ: خرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
ولم يشبع ىو وال أىلو من خبز الشعير، وإسناده حسن، قالو الحافظ  -أي من الدنيا
 عبدالعظيم.
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وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي ىريرة قاؿ: ما شبع آؿ محمد صلى اهلل عليو وآلو 
 وسلم من طعاـ ثبلثة أياـ تباعاً حتى قبض .

وفي رواية من طريق أبي حاـز قاؿ: رأيت أبا ىريرة يشير بأصبعو مرارًا يقوؿ: والذي نف  أبي 
 خبز حنطة. ىريرة بيده ما شبع نبي اهلل ثبلثة أياـ تباعاً من

وفي الباب: عن عائشة عند الشيخين، وعن ابن عباس عند الترمذي، وعن سهل بن سعد عند 
البخاري، وفيو: ىل كاف لكم في عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم منخل؟ قاؿ: ما رأى 

كنتم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم منخبلً من حين ابتعثو اهلل حتى قبضو ، فقيل؟ فكيف  
تأكلوف الشعير غير منخوؿ؟ قاؿ: كنا نطحنو وننفخو فيطير ما طار، وما بقي ثريناه، أي بللناه و 

 عجناه، ىذا مأكل رسوؿ رب العالمين.
وعن النعماف بن بشير عند الترمذي ومسلم، وعن عروة عن عائشة عند البخاري ومسلم: أنها 

ؿ الهبلؿ، ثم الهبلؿ ثبلثة أىلة في شهرين كانت تقوؿ: واهلل يا ابن أختى إف كنا لننظر الهبل
وما أوقد في ابيات رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم نار، قلت: يا خالة فما كاف معيشتكم؟ 



قالت: األسوداف التمر والماء إال أنو كاف لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم جيراف من 
وؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم من ألبانها األنصار وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلوف إلى رس

 فيسقيناه .
وروى الترمذي من طريق أبي طلحة قاؿ: شكونا إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

الجوع ورفعنا ثيابنا عن حجر حجر على بطوننا، فرفع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن 
 حجرين .
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من حديث أن  قاؿ: جئت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يوماً وأخرج البخاري ومسلم 
فوجدتو جالساً، وقد عصب بطنو بعصابة، فقلت لبعض أصحابو لم عصب رسوؿ اهلل صلى اهلل 

 عليو وآلو وسلم بطنو؟ فقالوا: من الجوع .
نها وفي حديث الخندؽ في مسند اإلماـ علي بن موسى الرضا أف فاطمة الزىراء رضي اهلل ع
جاءت إلى أبيها بكسرة من شعير فوجدتو مع الناس في الخندؽ، فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو 

وسلم: ما ىذه الكسيرة؟ قالت: قرص شعير خبزتو للحسن والحسين جئتك منو بهذه الكسيرة، 
فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))يا فاطمة أما إنو أوؿ طعاـ دخل في ِفيَّ أبيك منذ ثبلثة أياـ 

 (، إلى غير ذلك من أدلة في ىذا الباب واسعة.(
وما روي أف آؿ محمد لم يشبعوا إال من بعد فتح خيبر، فالمراد بو الشبع الذي يقيم بالحالة 

 عن الضرورة.
وأما زىده صلى اهلل عليو وآلو وسلم بالنظر إلى ملبوسو وفراشو، فأخرج ابن ماجة في حديث 

هلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم على حصير فقاـ وقد اثر في عبد اهلل بن مسعود قاؿ: ناـ رسوؿ ا
جنبو، قلنا: يا رسوؿ اهلل لو اتخذنا لك وطاًء ؟ فقاؿ: ))ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إال  

 كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها(( .

(4/250) 

 

ِو صلى اهلل عليو وآلو وتقدـ في حديث أمير المؤمنين علي في المجموع بلفظ: َكاَف َرُسوؿ اللَّ 
وسلم ِإَذا َأَوى ِإَلى ِفَراِشِو ِعْنَد َمَناِمِو كبلـ الترمذي في الشمائل، والعامري في البهجة، أف فراشو 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف من أدـ حشوه ليف، وسئلت حفصة أـ المؤمنين: ما كاف فراش 



بكسر الميم وسكوف السين ثم -: ِمْسَيح رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم في بيتك؟ قالت
أي لباساً نثنيو بثنتين فيناـ عليو، وقد أطاؿ الكبلـ في كل ما ذكرنا الترمذي في  -حاء مهملة

شمائلو وغيره من أىل السير والمغازي وأمهات السنة وشروحها بما يعرفك يقيناً كماؿ زىده 
ا وال إلى ما فيها طرفة عين واستحقرىا صلى اهلل عليو وآلو وسلم في الدنيا، ولم ينظر إليه

ورغب عنها، وقد تقدـ أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم بعث لخرابها فينبغي التأسي برسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم في كل ذلك صلوات اهلل عليو وعلى آلو وسلم وجزاه اهلل عنا وعن 

يعاً ىديو الشريف، وحشرنا مع والدي، وعن المؤمنين والمؤمنات أفضل الجزاء ورزقنا جم
 والدي والمؤمنين والمؤمنات في زمرتو بحولو وطولو آمين اللهم آمين.
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 ]المتحابوف في اهلل تعالى[
ِه، َعْن َعِليٍّ عليو السبلـ قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل  ، َعْن َأبِيِو، َعْن َجدّْ ثَِني زَْيُد ْبُن َعِليٍّ َحدَّ

وآلو وسلم: ))ِإفَّ اْلُمَتَحابّْيَن ِفي اللَِّو تَػَعاَلى َلَعَلى َعُموٍد ِمْن يَاُقوَتٍة َحْمَراَء َعَلى رَْأِس اْلَعُموِد عليو 
نْػَيا؛ فَػيَػُقوُؿ َأْىُل اْلجَ  ُعوَف ُغْرَفًة، ُيِضيُء ُحْسنُػُهنَّ أَلْىِل اْلَجنَِّة َكَما ُتِضيُء الشَّْمُ  أَلْىِل الدُّ نَِّة: َسبػْ

ِة َكَما ْنطَِلُقوا بَِنا نَػْنُظُر ِإَلى اْلُمَتَحابّْيَن ِفي اللَِّو فَِإَذا َأْشَرُفوا َعَلْيِهم َأَضاَء ُحْسنُػُهْم أَلْىِل اْلَجنَّ ا
نْػَيا، َعَلْيِهم ثَِياٌب ُخُضٌر ِمْن ُسْنُدٍس، بَػْيَن َأْعيُِنِهْم َمْكُتوٌب َعَلى ِجَباِىهِ  ْم: ُتِضيُء الشَّْمُ  أَلْىِل الدُّ

 َىُؤاَلِء اْلُمَتَحابُّوَف ِفي اللَِّو َعزَّ َوَجلَّ((.
السيوطي في جمع الجوامع في الحروؼ ما لفظو: ))إف المتحابين في اهلل لعلى عمود من ياقوتة 
حمراء في رأس العمود ألف غرفة إذا أشرفوا على أىل الجنة أضاء حسنهم الجنة كما تضيء 

جنة انطلقوا بنا فلننظر إلى المتحابين في اهلل عليهم ثياب من الشم  ألىل الدنيا فيقوؿ أىل ال
سندس خضر مكتوب على جباىهم ىؤالء المتحابوف في اهلل تعالى((، الحكيم وابن أبي الدنيا 

 في كتاب اإلخواف، وابن عساكر عن ابن مسعود، انتهى.
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حنبل من حديث أبي سعيد  قلت: ومما يشهد لبعض مفردات الخبر ما أخرجو اإلماـ أحمد بن
عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))إف المتحابين لترى غرفهم في الجنة كالكوكب 

 الطالع الشرقي فيقاؿ: من ىؤالء؟ فيقاؿ: المتحابوف في اهلل(( .



وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة من طريق أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
سلم: ))إف في الجنة لعموداً من ذىب عليو مدائن من زبرجد تضيء ألىل الجنة كما وآلو و 

 يضيء الكوكب الدري في جو السماء للمتحابين في اهلل عز وجل((.
والحديث يدؿ على الترغيب والحث واإلرشاد إلى التحاب في اهلل، ودؿ على مزيد فضل 

ع بياف ما أعد اهلل لهم في الجنة من المتحابين على أىل الجنة، وفضل التحابب في اهلل م
التحف والكرامة، وعلو منازلهم العجيبة على شكلها العجيب على صفاتها الغريبة على العمر، 
والغريب مع حسن إضاءتها، وحسن إضاءت المتحابين في اهلل ألىل الجنة كما تضيء الشم  

س األخضر مع مزيد ألىل الدنيا وما خصهم اهلل من ثياب الجنة الجميلة بلب  السند
 الخصوصية بالكتابة بين أعينهم على جباىهم ىؤالء المتحابوف في اهلل عز وجل.

قاؿ النووي: وىو أي ىذا الخبر من المهمات فإف الحب في اهلل والبغض في اهلل من اإليماف 
 وىو بحمد اهلل كثير يوفق لو أكثر الناس أو من وفق لو، انتهى.
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بفضل التحاب في اهلل والتواخي فيما رواه الهادي إلى الحق في األسانيد  وقد جاءت األدلة
اليحيوية بإسناده إلى اإلماـ زيد بن علي عن أبيو، عن جده، عن علي، عليو السبلـ قاؿ: قاؿ 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))قاؿ اهلل تبارؾ وتعالى: وعزتي وعظمتي وكبريائي وجودي 

، المتحببين ألدخلن داري وأل ، المتواخين فيَّ رافقن بين أوليائي وأزوج حور عين، المتحابين فيَّ
 إلى خلقي((، وىو بلفظو في المنهاج الجلي.

وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعاً بلفظ: ))يتزاور أىل الجنة على نوؽ عليها 
يين إال المتحابين في اهلل الحشايا فيزور أىل عليين من أسفل منهم، وال يزور من أسفل أىل عل

 فإنهم يتزاوروف في الجنة حيث شاؤوا(( . انتهى.
)والحشايا( الفرش، وتقدـ في حديث السبعة الذين يظلهم اهلل في ظلو يـو ال ظل إال ظلو، 
بلفظ: ))ورجبلف تحابا في اهلل اجتمعا عليو وتفرقا عليو...((الحديث، أي أحب كل منهما 

 ي: ال رياء وال سمعة، وال لغرض دنيوي اجتمعا عليو.اآلخر في اهلل تعالى، أ
وفي بعض نسخ البخاري على ذلك أي كاف ىو السبب في اجتماعهما وتفرقا عليو أي استمرا 
على ذلك حتى افترقا من مجلسهما، وىما صادقاف في حب كل واحد منهما اآلخر هلل تعالى 

 في حالتي اجتماعهما، وافتراقهما.
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ووي: وعد ىذه خصلة واحدة؛ ألف المحبة ال تتم إال من اثنين، ويؤيد ذلك ما أخرجو قاؿ الن
الدارمي في مسنده بلفظ: أخبرنا الحكم بن المبارؾ: حدثنا مالك، عن عبد اهلل بن عبد الرحمن 
بن معمر، عن أبي الحباب، سعيد بن يسار، عن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

: ))إف اهلل تبارؾ وتعالى يقوؿ يـو القيامة: أين المتحابوف لجبللي ، اليـو أظلهم في وآلو وسلم
ظلي يـو ال ظل إال ظلي(( ، وأخرجو اإلماـ مالك في الموطأ بلفظو سنداً ومتناً، واإلماـ أحمد 

ِو اَل بن حنبل في مسنده، ومسلم في صحيحو، وعليهما يطلق قولو تعالى: }َأالَ ِإفَّ َأْولَِياَء اللَّ 
 [.62َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َوالَ ُىْم َيْحَزنُوَف {]يون :

واعلم أف المحبة هلل، وكذا البغض هلل باب عظيم، وأصل من أصوؿ اإليماف لمواالة أولياء اهلل، 
والمعاداة ألعداء اهلل والمعتبر في كل منهما أف يكوف هلل تبارؾ وتعالى نحو أف يوالي الغير لكونو 

عاديو لكونو عدواً هلل تعالى، ومهما كانت المواالة والمعاداة كذلك فهما دينيتاف فإف ولياً هلل، وي
لم يكونا كذلك فدنيويتاف نحو أف تحب لو الخير ]للقرابة[ أو النفع منو أو يريد لو الشر 
لمضرة صدرت منو أو نحو ذلك والمحـر في حق أعداء اهلل من كافر أو فاسق ىو المواالة 

ناىيك بها خطة شنيعة وخليقة فظيعة وقد ورد عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ال الدينية فقط ف
يكوف المؤمن مؤمناً حتى يرى ألخيو ما يرى لنفسو ويكره لو ما يكره لنفسو((، أو كما قاؿ وفي 
حديث طويل رواه معاذ، وأخرجو الحاكم، وقاؿ صحيح، وابن ماجة: ))أال ومن عادى أولياء اهلل 

 بالمحاربة (( . فقد بارزه
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واألدلة في ىذا الباب واسعة كتاباً وسنة وىي مبسوطة في المطوالت نعم، والمعتبر في المحبة 
هلل اتباع ما نطق بو الكتاب العزيز، وثبت عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم لقولو تعالى: 

[، كما صح وقوع ذلك، 31ُيْحِبْبُكُم اللَُّو {]آؿ عمراف:}ُقْل ِإْف ُكْنُتْم ُتِحبُّوَف اللََّو فَاتَِّبُعوِني 
وثبت ما وقع فيما كاف بين المهاجرين واألنصار، ومن تبع ىديهم من التابعين فمن بعدىم، ولو 
قصرت أعمالهم عن أعمالهم؛ لما أخرجو أبو داود في سننو قاؿ: حدثنا موسى بن إسماعيل، نا 

هلل بن الصامت، عن أبي ذر أنو قاؿ: يا رسوؿ اهلل سليماف، عن حميد بن ىبلؿ، عن عبد ا
، وال يستطيع أف يعمل كعملهم ؟ قاؿ: ))أنت يا أبا ذر مع من أحببت ((.  الرجل يحب القـو
قاؿ: فإني أحب اهلل ورسولو. قاؿ: ))فإنك مع من أحببت(( ، قاؿ: فأعادىا أبو ذر، قاؿ: 

 فأعادىا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم.



رج أبو داود أيضاً، قاؿ: حدثنا وىب بن بقية )نا( خالد، عن يون  بن عبيد، عن ثابت، وأخ
عن أن  بن مالك، قاؿ: ما رأيت أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فرحوا بشيء، 
ثم أراىم فرحوا بشيء أشد منو، قاؿ رجل: يا رسوؿ اهلل الرجل يحب الرجل على العمل من 

ال يعمل بمثلو، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))المرء مع من الخير يعمل بو، و 
 أحب (( انتهى.

 )قولو(: فرحوا بشيء، اآلخر تأكيد لما قبلو وأشد منو أي من فرحهم عند ىذا األمر.
قاؿ الخطابي: ألحقو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم بحسن النية من غير زيادة عمل 

 الصالحة.بأصحاب األعماؿ 
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قاؿ ابن بطاؿ فيو: إف من أحب عبداً في اهلل فإف اهلل يجمع بينهما في جنتو، وإف قصر عن 
عملو، وذلك ألنو لما أحب الصالحين ألجل طاعتهم أثابو اهلل تلك الطاعة إذ النية ىي األصل، 

 والعمل تابع لها، واهلل يؤتي فضلو من يشاء، انتهى.
اه بأنو يحبو ؛ لما أخرجو أبو داود من حديث مسدد، )نا( يحيى عن ثور، ويعتبر أف يُعِلم أخ

قاؿ: حدثني حبيب بن عبيد، عن المقداـ بن معدي كرب، عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
 قاؿ: ))إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنو يحبو (( .

ة، )نا( ثابت البناني، عن أن  وأخرج أيضاً قاؿ: حدثنا مسلم بن إبراىيم، )نا( المبارؾ بن فضال
بن مالك، أف رجبلً كاف عند النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فمر بو رجل فقاؿ: يا رسوؿ اهلل 
إني ألحب ىذا، فقاؿ لو النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))أعلمتو ؟((، قاؿ: ال، قاؿ: 

 بتني لو ، انتهى.))اعلمو((، فلحقو فقاؿ: إني أحبك في اهلل، فقاؿ: أحبك الذي أحب
 والوجو في األخبار بذلك استمالة قلبو واستجبلب زيادة المحبة ودوامها.

وفي )األبحاث المسددة( للمحقق المقبلي: إف قلت كم من محب لسعيد وىو إلى الشقاء 
أقرب كغبلة الشيعة أحبوا أمير المؤمنين كـر اهلل وجهو وأىل بيتو األبرار بل كثير من ضبلؿ 

ف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم بل يغلوف في حبو، وعلى الجملة فالباب واسع األمة يحبو 
 النظائر.
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قلت: لكل شيء معيار يصدقو، ومعيار ىذه الدعوى تجري موافقة المحبوب فكم صوفي يدعي 
ني محبة اهلل، ومحبة رسولو، وقد نحى لو طريقاً غير االتباع، وكفاؾ بالنصارى، وإنما حب النصرا
وسائر الغالين والمدعي فيمن صوره محبوباً، وقد أثبت لو أوصافاً ونفى عنو أخر أودعتو حوامل 
ملتئمة قد نعلم بعضها، ونغفل عن جلها، غير من سماه، ولو جردت لو من سماه محبوباً عن 
تلك األوصاؼ لنفر عنو فلو وصفت عيسى عليو السبلـ حق وصفو لما وجدت نصرانياً يحبو، 

في حق علي عليو السبلـ ونحو ذلك فإذا المحبة ليست لمن سموه وىاموا بو ولذا وكذلك 
جعل اهلل سبحانو معيار محبتو اتباع رسولو ولكن يحتاج إلى تحقيق االتباع أيضاً فكم ادعاه من 

ىو عنو بمعزؿ، غاية األمر أنو ربما ُعِفَي عن الخطأ اليسير في االتباع مع صدؽ القصد، 
فسدات، بحسب الجهد، وىذه اإلشارة تكفي الموفق، وتحتمل اإلطالة لكنها وتخليصو عن الم

 ال تجدي األموؽ، انتهى، أي األحمق.
أسأؿ اهلل أف يجعلني ووالدي، وأقاربي، والمؤمنين، والمؤمنات من المحبين هلل، ولرسولو وآلو 

اهلل عليو وآلو وسلم  صلى اهلل عليو وآلو وسلم ومن المتحابين في اهلل المتبعين لرسوؿ اهلل صلى
 قوالً وعمبلً واعتقادًا، بحولو وطولو، آمين اللهم آمين.
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 ]تحريم اللعب بالنرد والشطرنج[
ِه، َعْن َعِليٍّ عليهم السبلـ َأنَُّو َمرَّ ِبَقْوـٍ يَػْلَعُبوَف بِال ، َعْن َأبِيِو، َعْن َجدّْ ثَِني زَْيُد ْبُن َعِليٍّ ْرِد َحدَّ نػَّ

ُهْم ُثمَّ قَاَؿ: َأالَ ِإفَّ اْلُمبَلَعَبَة بَهِذِه ِقَماٌر َكَأْكل َلْحِم اْلِخْنزِيرِ َفَضَربػَ  نػَ ، ُهْم ِبَدرَّتِِو َحتَّى فَػرََّؽ بَػيػْ
َر ِقَماٍر َكاْلُمتَػَلطِّْخ ِبَشْحِم اْلِخْنزِيِر َومدىنو، ُثمَّ قَاَؿ: َكاَنْت َمْيِسَر اْلَعَجمِ  ، َواْلُمبَلَعَبَة ِبَها َغيػْ

 الِقَداُح َكاَنْت َمْيِسَر اْلَعَرِب، َوالشَّْطَرْنُج ِمْثُل النػَّْردِ وَ 
في مسند علي عليو السبلـ ما لفظو: عن علي قاؿ: النرد والشطرنج من الميسر، ابن أبي شيبة، 

وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي، وفيو أيضاً ما لفظو: عن علي أنو مر بقـو يلعبوف 
ما ىذه التماثيل التي أنتم لها عاكفوف ؛ لئن يم  أحدكم جمراً حتى تطفى بالشطرنج فقاؿ: 

خير لو من أف يمسها، ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وأبن أبي الدنيا في ذـ المبلىي، وابن 
 أبي حاتم، والبيهقي، انتهى.

ي أنو قلت: وأخرجو الطبراني في الكبير، وذكره البدر األمير في المنحة، وفيها ذكر عن عل
قاؿ: النرد والشطرنج من الميسر ، وذكره الحسن بن يحيى في الجامع الكافي، والبن أبي 

 شيبة، وعبد بن حميد من حديث علي قاؿ: الشطرنج ميسر العجم، انتهى.



وأخرج البيهقي وابن عساكر من حديث عمار بن أبي عمار أف علياً مر بقـو يلعبوف بالشطرنج 
 لغير ىذا خلقتم، ولوال أف يكوف سنة لضربت بها وجوىكم ، فوثب عليهم فقاؿ: أما واهلل

 وىكذا ىو في منحة الغفار بلفظو.
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ثَػَنا َأْحَمُد بن  َرنَا عبد اهلل بن ُمَحمَِّد اْلَكْرِخي، قَاَؿ: َحدَّ وأخرج أبو طالب في أماليو قاؿ: َوِبِو َأْخبػَ
ثَػَنا اْلَحاِرثُ  ثَػَنا َعْبُد العزيز بن  يُوُسُف بن َخبلٍد، قَاَؿ: َحدَّ بن ُمَحمَِّد بن أبي ُأَساَمَة، قَاَؿ: َحدَّ

ثَػَنا ُسْفَيْاُف بن َسعٍد اْلثػَّْوِري، َعْن َعْلَقَمَة بن ُمْرثٍد، َعْن ُسَلْيَماَف بن بُػَرْيَدَة، َعْن  َأبِيِو، َأبَاَف، قَاَؿ: َحدَّ
))َمْن َلِعَب بِالنػَّْردشير َفَكأَنََّما َغَمَ  َيَدْه ِفي قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 

َلْحِم ِخْنزِيٍر َوَدِمِو((.انتهى، وأخرجو بلفظو مسلم في صحيحو، وأبو داود، وابن ماجة، في 
 سننهما، كلهم من حديث بريدة بلفظو، وذكره الجبلؿ في ضوء النهار.

حدثني علي ومحمد ابنا أحمد بن  وأخرج محمد بن منصور في أمالي أحمد بن عيسى، قاؿ:
عسيى، عن أبيهما، عن حسين بن علواف، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، 
عن علي عليهم السبلـ، أنو مر بقـو يلعبوف، أظنو بالنرد فضربهم بدرتو حتى فرؽ بينهم، ثم 

غير قمار كالمتلطخ بشحم  قاؿ: أال إف المبلعبة بهذه قمار كأكل لحم الخنزير، والمبلعبة بها
الخنزير ومدَّىنو، ثم قاؿ: كانت ميسر العجم، والقداح ميسر العرب، وذكره بلفظو في الجامع 

 الكافي إلى قولو: حتى فرؽ بينهم، من دوف لفظو أظنو: وزاد أف اللعب بها قمار.
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ثنا عبيد اهلل بن وأخرج في أمالي أحمد بن عيسى أيضاً قاؿ: حدثنا علي بن حفص قاؿ: حد
موسى عن فضيل بن مرزوؽ، عن ميسرة النهدي، قاؿ: مر علي بقـو يلعبوف بالشطرنج فقاؿ: ما 

ىذه التماثيل التي أنتم لها عاكفوف؟ قاؿ: ثم أفسدىا ، وذكره بلفظو في الجامع الكافي، 
 والحديث منقطع؛ ألف ميسرة النهدي لم يدرؾ علياً.

نهدي عن المنهاؿ، وعدي بن ثابت، وعن سعيد، وإسرائيل وفي الكاشف: ميسرة بن حبيب ال
 ثقة.

وفي أمالي أحمد بن عيسى أيضاً قاؿ: حدثنا جبارة بن المغل  عن يحيى بن العبلء، عن 
عطاء، عن أبي إسحاؽ عن أبي عبيدة، قاؿ: خرج علي على قـو يلعبوف بالشطرنج فقاؿ: ما 



في الجامع الكافي إال قولو في أولو خرج  ىذه التماثيل التي أنتم لها عاكفوف، وىو بلفظو
 فقاؿ: مر، وزاد في آخره: ثم أفسدىا.

وفي أمالي أحمد بن عيسى أيضاً: قاؿ: حدثنا محمد، قاؿ: حدثنا عثماف بن أبي شيبة، عن 
حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيو، قاؿ: قاؿ علي: النرد والشطرنج ىي 

 الميسر.
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د بن منصور في الجامع الكافي، والخبر منقطع جيد، ورواه الثعلبي من طريق حاتم وذكره محم
بن إسماعيل عن جعفر بن محمد، عن أبيو منقطعاً إال أنو يفهم من كبلـ التخريج عند ]ابن[ 
أبي شيبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي، ومن الجامع الكافي والمنحة اتصالو من غير 

لعدـ المقاؿ منهم، بانقطاعو، ولعل االنقطاع من جهة جعفر لما ذكره المحقق  طريق جعفر ؛
الجبلؿ في ضوء النهار عند الكبلـ في الشطرنج بلفظ: فهو من القمار، كما رواه جعفر بن 

محمد، عن أبيو، عن علي أنو قاؿ: ىو من الميسر، رواه ابن كثير، وقاؿ: منقطع جيد، إلى أف 
 يو أثر علي المقدـ .قاؿ : وأحسن ما روى ف

وأخرج محمد في األمالي: قاؿ حدثنا أبو كريب، عن حفص، قاؿ: حدثنا الهجري، عن أبي 
األحوص، قاؿ عبد اهلل: اتقوا ىاتين اللعبتين المشؤمتين اللتين يزجراف زجراً فإنهما من الميسر 

 ، وذكره في الجامع الكافي.
ا: ))إياكم وىاتين المشؤمتين فإنهما من وأخرج ابن مردويو من حديث سمرة بن جندب مرفوع

 ميسر العجم((.
وذكره الزمخشري في كشافو، وأخرج أيضاً نحوه من طريق أبي موسى األشعري، ورواه أحمد، 
وأبو داود، وابن ماجة، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي، بإسناد رجالو ثقات من حديث أبي 

قاؿ: ))من لعب بالنرد فقد عصى اهلل ورسولو ((  موسى عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو
. 

وأخرجو أيضاً مالك في الموطأ، وأخرج أحمد أيضاً حديثاً آخر عن أبي موسى أف النبي صلى 
اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))من لعب بالكعاب فقد عصى اهلل ورسولو (( ، وفي إسناده علي بن 

 فصوص النرد.زيد ، وىو ضعيف، والكعاب المذكورة ىنا، ىي: 
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وأخرج أحمد أيضاً في مسنده والبخاري في األدب المفرد من طريقين عن أبي األحوص عن 
عبد اهلل بن مسعود بلفظ: ))اتقوا ىاتين اللعبتين المشؤمتين اللتين تزجراف زجراً فإنهما من 

 ميسر العجم((، انتهى.
مي قاؿ: سمعت أبي يقوؿ: سمعت وأخرج أيضاً أحمد من طريق موسى بن عبد الرحمن الخط

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))مثل الذي يلعب بالنرد، ثم يقـو فيصلي مثل 
 الذي يتوضأ بالقيح ودـ الخنزير، ثم يقـو فيصلي(( .

قاؿ في مجمع الزوائد: فيو موسى بن عبد الرحمن الخطمي، ولم أعرفو، وبقية رجالو رجاؿ 
 ك.الصحيح إلى غير ذل

فهذه اآلخبار واآلثار وإف كاف في بعضها ما قد عرفت فهي مع انضماـ بعضها إلى بعض قوية 
 االحتجاج بها، وكلها شاىدة لحديث األصل.

والحديث يدؿ على تحريم اللعب بالنرد والقداح والشطرنج داللة واضحة بينة وإنها من قسم 
.  المبلىي والمعاصي التي ىي من أنواع اللعب المحـر
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والوجو في ذلك أنها مندرجة في الميسر المحظور كما ىو رأي جماعة من الصحابة والتابعين 
وتكاثرت عنهم الرواية بذلك ذكره المحقق الشوكاني واختاره الجمهور، وال فرؽ في قبح اللعب 

ر من بها سواء كاف على جهة القمار أو ال ويشتد قبح اللعب بها على جهة القمار؛ لما في الخب
تشبيو المبلعبة بهما قمار بأكل لحم الخنزير، وفي المبلعبة بها على غير قمار كالمتلطخ 

بشحم الخنزير واإلدّْىاف بو واألكل أشد قبحاً باالتفاؽ من التلطخ واإلدّْىاف بشحمو، وفي كل 
ذلك داللة واضحة على قبح كل حاالت اللعب بها، وتحريمو وذـ فاعل ذلك على أي صورة  

، وفي أي حالة كاف لقبح المشبو بو أكبًل، وتلطخاً ودىناً، وال خبلؼ بين الصحابة فمن كانت
بعدىم في تحريم الميسر، وفي تحريم أكل لحم الخنزير، والتلطخ واإلدىاف بشحمو، وفي 
تحريم القمار، وفي تحريم اللعب بالنرد على جهة القمار، وعلى غير جهة القمار إال ما يروى 

أنو كاف يفعلو مع أىلو على غير قمار، ورخص فيو سعيد بن المسيب على غير عن ابن مغفل 
قمار إف صح ما قيل عنو، ولم أجد لهما حجة، وأدلة ىذا الباب تحجهما وظاىرىا أنو ال فرؽ 
في التحريم في عمـو األحواؿ واألوقات، ولو مع أىلو أو منفردًا، وال عبرة بمن يفعلو منفرداً أو 

و على جهة القمار، وسواًء كاف ذلك منهم في األسواؽ أو في البيوت وسواًء مع أىلو وأصحاب
كانوا ممن خالط األجانب أـ ال، ولو اشتهر بين أبناء جنسو أو كاف من ذوي الهيئات لما 



عرفت من عمـو األدلة، وإطبلقها، ولو قاـ يصلي لمنطوؽ حديث الخطمي فما كاف فعل ذلك 
 السماء ناسخاً لؤلدلة المرفوعة وال معارضاً، وإنماولو اجتمع عليو من تحت أديم 
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أولئك حزب الشيطاف أال إف حزب الشيطاف ىم الخاسروف، ويجب على من استطاع مع وجود 
 المعين نهي من يكوف منهم ذلك ولو كانوا دوف البلوغ وزجرىم وتفريقهم..

حريمو أمير المؤمنين علي بن وأما الشطرنج فاختلف الصحابة فمن بعدىم في حكمو فقاؿ بت
أبي طالب، وابن مسعود، وابن الزبير، وأبو بكر، وعمر، وجمهور الصحابة فمن بعدىم، َوِبِو 

 قاؿ محمد بن منصور، وأئمة أىل البيت، والهدوية، والمذىب، والحنفية، والحنابلة، والمالكية.
ن أصحاب الشافعي وفي المنحة نسب تحريمو إلى مالك وأبي حنيفة، وأحمد ووافقهم م

 الحليمي والروماني، انتهى.
وقاؿ بتحريمو من المتأخرين المحققوف المقبلي، والجبلؿ، والبدر األمير، والشوكاني، والمؤلف 

 وغيرىم.
 وقاؿ بإباحتو ابن عباس وأبو ىريرة وابن سيرين وىشاـ بن عروة بن الزبير وكرىو الشافعي.

 احتج األولوف بحديث األصل وشواىده.
ي المنحة قاؿ الدميري: إنو قد استوفى الكبلـ في مؤلف مستقل استوفى فيو األدلة نحو وف

عشرين كراساً ولم أجده بعد مزيد البحث، وعسى أف يمن اهلل بو، ويمكن أف يحتج لآلخرين 
بأف األصل إباحة اللعب، وجوازه ولما يحصل بو من تدبير ما يهتم بو من أمر الكسب، ورد بما 

 دلة الناطقة بتحريمو.ذكرنا من األ
قاؿ الجبلؿ: قلنا إذا كاف بحيث ال يخلو أحد البلعبين من غنم أو غـر فهو القمار، قالوا:  

 كالسبق والرمي يحصل بو تدبير الحرب، والتعرؼ لمكائده.
قاؿ في المنحة: قد استغنى عن ىذه الفائدة الصحابة وغيرىم، ثم لو سلمنا ذلك فيختص 

 ىم، انتهى.بأمراء األجناد، ونحو 
 قالوا: وإف كاف على عوض فهو كماؿ الرىاف.
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 قلت: الفرؽ بين ىذا وبين ماؿ الرىاف جلي فبل يصح معو القياس.
 قاؿ ابن كثير: واألحاديث المروية ال يصح منها شيء.

قاؿ في المنحة: الصحة العرفية، ال تشترط في العمل األحاديث الصحاح بل األحاديث 
 بها في األحكاـ. الحساف يعمل

وقد أخرج الديلمي من حديث واثلة مرفوعاً: إف هلل في كل يـو ثبلثمائة وستين نظرة ما ينظر 
 فيها إلى صاحب شاة، وفي لفظ: يرحم بها عباده لي  لصاحب شاة فيها نصيب.

قلت: وصاحب الشاة، أي الشطرنج كما ذكره في أمالي أحمد بن عيسى في حديث: ))ما من 
يغفر اهلل لو كل يـو اثني عشر مرة إال صاحب الشاة((، يعني: الشطرنج، ولعن الشارع مؤمن إال 

مؤيد للتحريم لمرتكب المعصية، وإنها كبيرة فيما أخرجو الديلمي عن أن  مرفوعاً: ))ملعوف 
 من لعب بالشطرنج ((.
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إليها كاآلكل لحم  وأخرج ابن حـز وعبداف، وأبو موسى: ))ملعوف من لعب بالشطرنج والناظر
الخنزير((، ويشهد لذلك ورود الوعيد فيما أخرجو أيضاً عن علي مرفوعاً: ))يأتي على الناس 

، وال يلعب بها إال كل جبار، والجبار في النار(( ، وفي جعل   -اي بالشطرنج-زماف يلعبوف بها 
نذر وابن أبي حاتم كل منهما من الميسر المجمع على تحريمو ما أخرجو ابن أبي شيبة وابن الم

من حديث علي أنو قاؿ: ))النرد والشطرنج من الميسر ((، وذكر حديث الشطرنج ميسر 
العجم، وقد ذكرناىما آنفاً، والنهي عن التسليم على من تخلق بهما دليل قبحهما لما أخرجو 
، ابن عساكر عنو قاؿ: ال ُيسلَّم على صاحب النرد والشطرنج، ثم ذكر حديث ابن أبي شيبة

وعبد بن حميد، والطبراني في الكبير أنو عليو السبلـ مر على قـو يلعبوف بالشطرنج فقاؿ: ما 
ىذه التماثيل، وحديث ابن عساكر أنو مر عليو السبلـ على قـو يلعبوف بالشطرنج، فوثب 
عليهم السالف ذكرىما، انتهى بزيادة، ثم قاؿ: فهذه اآلثار واألحاديث تعضد بعضها بعضاً، 

االصطبلحية ليست شرطاً في العمل، بل األحكاـ تثبت بالحسن ونحوه، ثم ىي مع  والصحة
 ذلك مما يصد عن ذكر اهلل، وعن الصبلة كالمبلىي، ومما يولد اإلحن ، واألحقاد، انتهى.
قاؿ الجبلؿ: ومن حججهم ما قالوا: وألف أوؿ ظهوره كاف في زمن الصحابة وضعو رجل من 

 الهنود يقاؿ لو صيصو.
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قاؿ في المنحة: يريد فهذا مما يقدح في األحاديث فإنها أتت في شيء غير موجود، ويقاؿ في 
جوابو: كم أخبر صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن أمور تفعلها األمة لم توجد في زمنو، وجدت 
مة،  بعده، أعلم بها بإعبلـ اهلل لو كإعبلمو بأشراط الساعة، وغيرىا بل بكل كائن إلى يـو القيا

 كما قاؿ حذيفة في حديثو المعروؼ.
وأما ما ذكره المحقق الشوكاني في )شرحو لؤلزىار( إنو لم يرد في ىذا أي في الشطرنج 
بخصوصو ما يصلح للعمل عليو، واالحتجاج بو إثباتاً ونفياً فلعلو أراد أنو لم يرد في ىذا 

ة عن البعثة النبوية، ولكنو بخصوصو أي مرفوعاً لقولو: ولعل سبب ذلك تأخر ظهور ىذه األدل
قد ورد وروداً متكاثراً عن جماعة من الصحابة والتابعين أنها مندرجة تحت قولو سبحانو: }ِإنََّما 

ـُ رِْجٌ  ...{]المائدة: [اآلية، وقد ذكرت ذلك في 90اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواأَلْزاَل
يو وال شك أف الشطرنج من أعظم ما تنشأ بسببو تفسيري الذي سميتو )فتح القدير( فليرجع إل
 العداوة وإجراح الصدور والخصومات، انتهى.
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 تنبيو ]في جواز التعزير لمن لعب بالنرد والشطرنج[
ظاىر الخبر أف المشروع لمن لعب باألنواع المذكورة في خبر المجموع التعزير بالضرب حتى 

ريق بدوف الحد من الضرب كما ىو المشروع في التعزير يفرقهم، ومن المعلـو أنو يحصل التف
أف ال يبلغ مقداره حداً من حدود اهلل كما تقدـ الكبلـ على ذلك على حديث أمير المؤمنين 
علي في المجموع الخام  والثبلثين من ىذا مرفوعاً بلفظ: ال ينبغي لواؿ من الوالة وال لملك 

، وكبلـ أمير المؤمنين علي بعده بلفظ: حد المملوؾ أف تبلغ عقوبتو حداً من حدود اهلل تعالى
في أدنى الحدود أربعوف، وذكرنا ىنالك أف التعزير أنواع منها ما ذكرنا، وال يقتصر على ذلك بل 
يجوز الحب  على ما يراه اإلماـ من الزجر، وقد بينو فيما أخرجو محمد في األمالي قاؿ: حدثنا 

عقل صاحب الشطرنج إلى الظهر، وصاحب النرد إلى الليل، محمد عن عبيد اهلل أف علياً كاف ي
 انتهى.

بل ال يقتصر عليهما لما أخرجو محمد قاؿ: حدثنا محمد بن جميل، عن حسين بن زياد، عن 
يوسف، عن جابر، عن أبي جعفر، قاؿ: مر علي على قـو من بنى أسد، وبين أيديهم شطرنج 

هم، فقاؿ رجل: يا أمير المؤمنين ال نعود، فأمر بها فأحرقت وأحرؽ الجلد، ولم يسلم علي
 فقاؿ: إف عدتم عدنا. انتهى.
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وما في الخبر مجمع على كونها معصية لما تقدـ أف الخبلؼ شبهة يدرأ بها الحدود والتعزير 
نوع من الحد لكنو يكوف على معصية، وتقدـ فيما ذكرنا اختبلؼ العلماء في حكمو، وذكرنا 

وأنو شرع للزجر كالحدود، وىو المختار، ومن قاؿ: أنو يجب على اإلماـ إف من قاؿ بوجوبو، 
ظن أنو ال انزجار بدونو وإال كفى التهديد، ومن قاؿ: إف اإلماـ مخير بين فعلو وتركو، وال يجب 
 على غيره، وقيل يجب على غيره من باب النهي عن المنكر، ويسقط بالتوبة، ولو بعد الرفع.

رب أنو إجماع المسلمين اآلف لكثرة اإلساءات فيما بينهم، ولم يعلم أف أحدًا وفي البحر: أنو يق
 طلب تعزير من قارؼ ذنباً خفيفاً ثم تاب منو.

قولو: يلعبوف ماضيو: لعب، كسمع يلعب لعباً ولعاباً فهو العب، يقاؿ: لكل من عمل عمبًل ال 
ـ القرآف للرازي اللعب ىو فعٌل يجدي عليو نفعاً إنما أنت العب، ذكره في النهاية، وفي أحكا

المقصودبو التفرج والراحة من غير عاقبة لو محمودة، وال قصد فيو لفاعلو إال حصوؿ اللهو 
والفرح، فمنو ما يكوف مباحاً، وىو ما ال إثم فيو كنحو مبلعبة الرجل أىلو، وأوالده، وأقاربو، 

ظوراً وعدَّد أنواع المعاصي التي وركوبو فرسو للتطرب، والتفرج، ونحو ذلك، ومنو ما يكوف مح
 ال حد فيها، ومنها ما دؿ عليو الحديث، انتهى بزيادة.

وقولو: بدرتو، بكسر الداؿ المهملة شيء يستعمل من الجلود لها طاقات مترادفة ذكره في 
 بعض كتب اللغة.

 وفي المصباح: الدرة السوط، والجمع درر مثل سدرة، وسدر.
ذكره في الديواف وزاد في الضياء وسكوف الراء، وفي القاموس وقولو: والنرد بفتح النوف 

 والنهاية: ىو اسم أعجمي معرب.
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وفي المصباح لعبة معروفة، وىو معرب وضعو أزدشير بن بابك من ملوؾ الفرس، ولهذا يقاؿ لو 
نردشير؛ لحديث: من لعب بالنرد شير، الحديث السالف ذكره عند أبي طالب في أماليو، 

مسلم في صحيحو، وابن ماجة، وأبي داود في سننهما، من حديث بريدة، وذكره الشوكاني في و 
 )شرحو لؤلزىار( في باب التعزير، والجبلؿ في ضوء النهار.

وفيو: قيل: وإنما كاف معصية ألف وضعو على ىيئة الفلك بصورة شم  وقمر ونائرات مختلفة 
قضية األمور كلها مقدرة بقضاء اهلل لي   تحدث عنو اقترانات أوضاعو لتدؿ بذلك على أف

للكسب فيها مدخل ولهذا ينتظر البلعب بو ما يقضى لو بو، ولمناقضة ذلك وضع الشطرنج 



واضعو ليدؿ بو على أف للكسب مدخبًل في أحداث الكائنات، ولعدـ كونو على ىيئة خلق اهلل 
 تعالى. انتهى.

ذات فصوص يلعب بها ذكره في االنتصار، وشير بمعنى حلو، وصنعتو خشبة قصيرة قدر ذراع 
 وتسمى كعاب فارس، وذكره اإلماـ زيد بن علي في تفسيره.

وفي النهاية: الكعاب فصوص النرد، واحدىا: كعب، أو كعبة، وذكر حديث أنو كاف يكره 
الضرب بالكعاب، وقيل حفر يلعب بها ببعر أو حصا، واللعب بو معصية لحديث المجموع 

من لعب بالنرد فقد عصى اهلل ورسولو، عند مالك، وأحمد، وأبو داود،  وشواىده، ولحديث
 وابن ماجة، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي من حديث أبي موسى األشعري السالف ذكره.

وقولو: والقداح كانت ميسر العرب ىي األزالـ التي كانت قريش تستقسم بها لقولو تعالى: }َوَأْف 
 [.3ـِ {]المائدة:َتْستَػْقِسُموا بِاأَلْزالَ 
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وفي النهاية: الزَُّلم، والزََّلم واحد األزالـ وىي القداح التي كانت في الجاىلية عليها مكتوب 
األمر والنهي أفعل وال تفعل كاف الرجل منهم يضعها في وعاء لو، فإذا أراد سفراً أو زواجاً، أو 

األمر مضى لشأنو، وإف خرج النهي كف عنو،  أمراً مهماً أدخل يده فأخرج منها زلماً فإذا خرج
ولم يفعلو وكانوا يعملوف في سائر ما يهتموف بو من أعمالهم على ما تخرجو تلك السهاـ من أمر 
أو نهي أو إثبات أو نفي ويستعملونها في األنساب إذا شكوا فيها، فإف خرج )ال( نفوه، وإف 

: أزألـ فحذفت الهمزة تخفيفاً، وقيل: خرج )نعم( أثبتوه، وىي سهاـ الميسر، واألصل فيو
 أصلها أزالـ، كأشهاب فحذؼ األلف تخفيفاً أيضًا، انتهى.

وذكر اإلماـ زيد بن علي في تفسيره بلفظ: قداح العرب كانوا يعمدوف إلى قدحين فيكتبوف 
 على أحدىما )ُمرني( وعلى اآلخر )انهني( ثم يحيلونها فإذا أراد الرجل سفراً أو نحو ذلك فإف
خرج عليو )مرني( مضى في وجهو، وإف خرج عليو )انهني( لم يخرج، انتهى، وللقداح صفات 
 أخر غير ما ذكرنا سنذكرىا قريباً في الميسر، وقد صنف األصمعي كتاباً في الميسر والقداح.

وقولو: والشطرنج مثل النرد أي في أف المبلعبة فيو قماراً كأكل لحم الخنزير، والمبلعبة بو غير 
 مار كالمتلطخ بشحم الخنزير ومدىنو ولكونو ملهياً كالنرد، وكلما ألهى فهو من الميسر.ق

بن أبي شيبة، عن أبي معاوية، عن عبد اهلل بن عمر، ¨وفي أمالي أحمد بن عيسى: حدثنا عثماف
قاؿ: قلت للقاسم بن محمد ىذه النرد نهي عنها فما باؿ الشطرنج؟ قاؿ: كلما ألهى عن ذكر 

 من الميسر.اهلل فهو 
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-قاؿ الحريري في )درة الخواص( في أوىاـ الخواص ما لفظو: ويقولوف للعبة الهندية الشطرنج 
بفتح الشين، وقياس كبلـ العرب أف تكسر؛ ألف من مذىبهم أنو إذا أعرب اإلسم األعجمي رد 

ح الفاء، وإنما إلى ما يستعمل من نظائره في لغتهم وزناً وصيغة، ولي  في كبلمهم فعلل بفت
المنقوؿ عنهم في ىذا الوزف ِفعلل، ولهذا أوجبوا كسر الشين من الشطرنج، فيلحق بوزف ِجردؿ 
وىو الضخم من اإلبل، وقد جوز في الشطرنج أف يقاؿ فيو لغة بالشين المعجمة لجواز اشتقاقو 

تق من من الشطارة، أو من المشاطرة، وأف يقاؿ فيو بالسين المهملة لجواز أف يكوف اش
التسطير عند التعبية كما تقدـ في تسميت العاط ، أو تشميت العاط  بالشين المعجمة، أو 
السين المهملة، ولهما نظائر في كبلـ العرب كقولهم لنوع من التمر سهريز، وشهريز، ولما يختم 
بو الروسم أو الروشم، وكقولهم انتسف لونو أو انتشف لونو إذا تغير، وامتنع وخمش الرجل 
وخم  إذا اشتد غضبو وصفتو على ما ذكره في البجر ست قطع، ويسمى الملك والوزير 

والفرس، والفيل، والرمح أو الرخ والجند، وفيها تدبير الحروب ذكره الصعيتري، والفرس معرب 
ولفظو بالفارسية إشبرنج، وذكره في النهاية من لعب باإلشبرنج، والنرد، فقد غم  يده في دـ 

سم الفرس الذي في الشطرنج، واللفظة فارسية معربة، ومقدار رقعتو ذراع في خنزير، وىو ا
 ذراع، ولو لعب اإلنساف فيو ألف مرة فإنو ال تتفق فيو مرتاف على وجو واحد.
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قاؿ اإلماـ يحيى: وصورة العمل بها أف يقوؿ أحدىما لآلخر إف غلبتني فلك مني درىم، وإف 
في شرح البحر، وصرح في الغيث: أنو محظور اتفاقاً مع العوض  غلبتك فلي منك درىم، ذكره

، ونحو إف سبقتني فلك كذا، وإال فهو لي عليك،  إذ ىو قمار؛ ألف كبًل منهما غانم أو غاـر
وىذا ىو ضابط القمار المحـر ذكره في البحر، والكل من الميسر المحظور لنصوص ىذه ا 

 تعالى على تحريم الخمر، والميسر في كتابو ألدلة ولمنطوؽ حديث المجموع، وقد نطق اهلل
 العزيز في ثبلث آيات:

األولى: نزلت بمكة وىي قولو تعالى: }َيْسأَلُوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع 
ُر ِمْن نَػْفِعِهَما{]البقرة: اإلثم في تعاطيهما أكبر من [، أي وعقاب 219لِلنَّاِس َوِإْثُمُهَما َأْكبػَ

نفعهما، وىو التلذذ بالقمار والتوصل بو إلى مصادقة الفتياف ومعاشرتهم، والنيل من مطاعمهم 
ومشاربهم، وأعطيتهم وسلب األمواؿ بالقمار، واالفتخار على األبراـ، ذكره الزمخشري وغيره 



 من علماء التفسير.
يدخل مع القـو في الميسر ذكره في الصحاح، واألبراـ: جمع للبـر بالتحريك، وىو الذي ال 

وذكر الرازي وغيره، واإلثم الكبير ىو فعل الميسر إلى أف قاؿ: قاؿ أبو بكر: اقتضت تحريم 
الميسر ولو لم يرد غيرىا في تحريمها لكانت كافية مغنية، ثم أنزؿ اهلل )في المدينة( في شأف 

اَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر الميسر مما ال مساغ للتأويل فيو قولو تعالى: }يَ 
ـُ رِْجٌ  ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِف فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحوَف{]المائد:ة [، جازمة 90َواألَنَصاُب َواأَلْزاَل

 بالنهي.

(4/274) 

 

أكد اهلل ذلك بقولو: }ِإنََّما  وذكر البخاري ىذه اآلية في صحيحو تعليقاً في ترجمة الباب، ثم
َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَػْغَضاَء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعْن ِذْكرِ   اللَِّو َوَعِن يُرِيُد الشَّْيطَاُف َأْف يُوِقَع بَػيػْ

الخمر والميسر  [، اقتضت ىذه اآلية وما قبلها تحريم91الصَّبَلِة فَػَهْل َأنْػُتْم ُمنتَػُهوَف{]المائدة:
 من وجهين:

[، وذلك ال يصح إطبلقو إال فيما كاف 90أحدىما: قولو: }رِْجٌ  ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِف{]المائدة:
محظوراً محرماً؛ ألف الرج  في الشرع اسم لما يلـز اجتنابو وبو يقع اسم الرج  على الشيء 

لرج  لزـو اجتنابو، ثم أكده المستقذر النج ، وىذا أيضاً يلـز اجتنابو، فأوجب وصفو با
بالثاني بقولو: }فَاْجَتِنُبوُه{، وذلك أمر يقتضي لزـو اجتنابو، ثم قاؿ: }فَػَهْل َأنْػُتْم ُمنتَػُهوَف{ أي 
عن فعل الميسر، وعن شرب الخمر ومعناه فانتهوا، قالو الرازي وغيره من علماء التفسير 

 وغيرىم.
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والميسر وجوىا من التأكيد منها ما ذكرنا، وزاد في قولو:  وفي )الكشاؼ( أكد تحريم الخمر،
[، وقولو تعالى: }َعَمِل 30}رِْجٌ { كما قاؿ: }فَاْجَتِنُبوا الرّْْجَ  ِمَن اأَلْوثَاِف {]الحج:

الشَّْيطَاِف{، قاؿ: والشيطاف ال يأتي منو إال الشر البحت، وزاد منها تصدير الجملة بإنما، ومنها 
دة األصناـ، ومنها أنو جعل االجتناب من الفبلح، وإذا كاف االجتناب فبلحاً كاف أنو قرنهما بعبا

االرتكاب خيبة ومحقة، ومنها أنو ذكر ما ينتج منهما من الوباؿ وىو وقوع التعادي والتباغض 
من أصحاب الخمر والميسر، وما يؤدياف إليو من الصد عن ذكر اهلل، وعن مراعاة أوقات 



َهْل َأنْػُتْم ُمنتػَُهوَف{ من أبلغ ما ينهى بو كأنو قيل: قد تلى عليكم ما فيهما من الصبلة، وقولو: }فػَ 
أنواع الصوارؼ والموانع، فهل أنتم مع ىذه الصوارؼ منتهوف، أـ أنتم على ما كنتم عليو كأف 
لم توعظوا ولم تزجروا، انتهى لفظاً، وجعل الضمير في قولو: }فَاْجَتِنُبوه{ يرجع إلى المضاؼ 

حذوؼ كأنو قيل: إنما شأف الخمر والميسر أو تعاطيهما أو ما أشبو ذلك، ولذا قاؿ: }رِْجٌ  الم
 [، وقدر الرازي المحذوؼ شرب الخمر، وفعل الميسر.90ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِف {]المائدة:

 وفي )اإلنتصاؼ(: ويجوز عود الضمير إلى الرج  الذي انطوى على سائر ما ذكر.
: فإف قلت: لم جمع الخمر والميسر مع األنصاب واألزالـ أوالً ثم وفي )الكشاؼ( أيضاً 

 أفردىما آخرًا؟

(4/276) 

 

قلت: ألف الخطاب مع المؤمنين، وإنما نهاىم عما كانوا يتعاطونو من شرب الخمر واللعب 
بالميسر، وذكر األنصاب واألزالـ لتأكيد تحريم الخمر والميسر، وإظهار أف ذلك جميعاً من 

الجاىلية، وأىل الشرؾ فوجب إجتنابو بأسره، وكأنو ال مباينة بين من عبد صنماً وأشرؾ أعماؿ 
باهلل، وبين من شرب خمراً أو قامر، ثم أفردىما بالذكر ليرى أف المقصود بالذكر آخرًا الخمر 

والميسر، وقولو: وعن الصبلة اختصاص للصبلة من بين الذكر كأنو قيل: وعن الصبلة 
 خصوصاً. انتهى.

إذا عرفت ما ذكرنا من األدلة على تحريم الميسر فاعلم: أف صفة الميسر ما ذكره الزمخشري 
 في )الكشاؼ( بلفظ فإف قلت: كيف صفة الميسر؟

(4/277) 

 

قلت: كانت لهم عشرة أقداح وىي األزالـ، واألقبلـ، والفذ، والتواـ، والرقيب، والحل ، 
سفيح، والوغد، لكل واحد منها نصيب معلمـو من والناف ، والمسبل، والمعلى، والمبيح، وال

جزور ينحرونها ويجزؤونها عشرة أجزاء، وقيل: ثمانية وعشرين إال لثبلثة وىي: المنيح، 
والسفيح، والوغد، إلى أف قاؿ: للفذ سهم، وللتواـ سهماف، وللرقيب ثبلثة، وللحل  أربعة، 

في الربابة وىي خريطة ويضعونها وللناف  خمسة، وللمسبل ستة، وللمعلى سبعة، يجعلونها 
على يدي عدؿ، ثم يجلجلها ويدخل يده ويخرج باسم رجل رجل قدحاً منها، فمن خرج لو 
قدح من ذوات األنصباء أخذ النصيب الموسـو بو ذلك القدح، ومن خرج لو قدح مما ال 



الفقراء، وال نصيب لو لم يأخذ شيئاً وغـر ثمن الجزور كلو، وكانوا يدفعوف تلك األنصباء إلى 
، وفي حكم  يأكلوف منها شيئاَ، ويفتخروف بذلك ويذموف من لم يدخل فيو، ويسمونو البـر

 الميسر أنواع القمار من النرد، والشطرنج، وغيرىما، انتهى.
وفي )فتح الباري(: وقداح الميسر عشرة سهاـ سبعة مخططة وثبلثة غفار، وكانوا في الجاىلية، 

بها مقامرة، وفي معناىا كلما يتقامر بو كالنرد، والشطرنج وغيرىما. وفي صدر اإلسبلـ يضربوف 
 انتهى.

(4/278) 

 

وأشار إلى ذلك علماء التفسير في مؤلفاتهم، وعلى ىذا فأصل الميسر من تيسير أمر الجزور 
قالو الرازي قاؿ: ألف معنى إيسار الجزور أف يقوؿ من خرج سهمو استحق من الجزور كذا 

لذلك السهم منو معلقاً على الخطر، قاؿ: يقاؿ أف إسم الميسر في أصل اللغة فكاف استحقاقو 
إنما ىو للتجزئة، وكلما جزأتو فقد يسرتو، ويقاؿ: للجازر الياسر؛ ألنو يجزئ الجزور، والميسر 
الجزور نفسو إذ يجزأ، قاؿ: وكانوا ينحروف جزوراً ويجعلونها أقساماً يتقامروف عليها بالقداح 

هم على ذلك، فكل من خرج لو قدح نظر إلى ما عليو من السمة فيحكموف لو بما على عادة ل
 يقتضيو اسماء القدح فسمي على ىذا ضروب القمار ميسرًا، انتهى.

وما في مختار الصحاح بلفظ الميسر قمار العرب باألزالـ المراد بو أقساـ الجزور الذي 
ة وتقامروا لعبوا القمار، وقامره فقمره من باب وضعت السهاـ عليها قماراً وفيو، والقمار: المقامر 

 ضرب غلبو في لعب القمار. انتهى.
ويؤيده كبلـ الزمخشري بلفظ: الميسر القمار مصدر من يسر كالموعد والمرجع من فعلهما 
يقاؿ يسرتو إذا قمرتو واشتقاقو من اليسر؛ ألنو أخذ ماؿ الرجل بيسر وسهولة من غير كد، وال 

ر؛ ألنو سلب يساره، انتهى. ويشهد لذلك كبلـ كتب اللغة والتفسير وكبلـ تعب أو من اليسا
 جمهور الصحابة فمن بعدىم ناطقة بأف الميسر القمار.

 والزمخشري قاؿ: وفي حكم الميسر أنواع القمار من النرد، والشطرنح وغيرىما.

(4/279) 

 

رنج وغيرىما وكبلـ جماعة من والحافظ ابن حجر قاؿ: وفي معناىا كلما يتقامر بو كالنرد والشط
العلماء القمار كلو من الميسر، وفي شواىد الخبر المذكورة أنها من الميسر وال خبلؼ بينهم 



في المعنى أف الذي وضعوا عليو سهاـ المقامرة لعباً كاف أـ ال كالنرد والشطرنج الذين ىما 
لقداح ميسر العرب التي يلعبوف ميسر العجم أي لعبتهم التي يتقامروف عليها واألزالـ التي ىي ا

 بها قمارًا.
 وفي )النهاية(: كل شيء فيو قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبياف بالجوز.

 وقاؿ عطاء وطاووس ومجاىد: حتى لعب الصبياف بالكعاب والجوز.
وروي عن علي ...زيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي موسى عن النبي صلى اهلل عليو وآلو 

و قاؿ: ))اجتنبوا ىذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجراً فإنها من الميسر(( ، وسلم أن
 انتهى، وظاىره ولو كاف مما يعتاده الصبياف من عظاـ الغنم والبقر، وبو قاؿ الجمهور.

وقاؿ بعض المتأخرين: إنو ال بأس بذلك ورجح للمذىب؛ ألنو ال قيمة لذلك ورد بأنو ال يجوز 
تشبيو بالقمار، وكذلك ماال ينفك من المبلعبة بو من األحجار والنوى فيما فيو  للخبر؛ وألف فيو

غنيمة أحد المتبلعبين من صاحبو، وإف كاف مما ال قيمة لو في ذلك من تشبهو بما ال يجوز، 
ذكره في الديباج وغيره، ولما في الخبر بقولو والمبلعب بها غير قمار كالمتلطخ بشحم الخنزير 

كلما وقع النص على تحريمو من أنواع القمار باطل سواء وقع عليو القمار أو لم ومدىنو؛ ألف  
 يقع؛ ألف وضعو للقمار، وسيأتي مثل ذلك في المبلىي.

(4/280) 

 

قاؿ الراوي: أيضاً وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن جبلس أف رجبًل قاؿ لرجل: إف أكلت  
 فقاؿ: قمار ولم يجزه، انتهى.كذا وكذا بيضة فلك كذا وكذا، فارتفعا إلى علي 

 وقاؿ ابن سيرين: كل شيء فيو خطر فهو من الميسر.
وقاؿ ابن عباس: أف المخاطرة من القمار، وأف أىل الجاىلية كانوا يخاطروف على الماؿ 

والزوجة، قاؿ: وروي في ذلك حديث حدثنا جعفر بن محمد الواسطي قاؿ: حدثنا جعفر بن 
و عبيد قاؿ: حدثنا عبد اهلل بن صالح عن معاوية بن صالح عن محمد السماني قاؿ: حدثنا أب

علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قولو تعالى: }َيْسأَلُوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر 
[، قاؿ الميسر: ىو القمار كاف الرجل في الجاىلية يخاطر على أىلو ومالو، وقد  219{]البقرة:

ريمو، وقد خاطر أبو بكر الصديق أبي بن خلف حين غلب كاف ذلك مباحاً إلى أف ورد تح
فارس الرـو في الحرب الذي وقع بينهم بين أذرعات وبصرى حين نزلت: }الم، ُغِلَبِت الرُّوـُ ، 

: [، فقاؿ أبو بكر: 4ػ1ِفي َأْدَنى اأَلْرِض َوُىْم ِمْن بَػْعِد َغَلِبِهْم َسيَػْغِلُبوَف، ِفي ِبْضِع ِسِنيَن{]الرـو
الرـو على فارس بعد سبع سنين، فقاؿ لو: ]إنك[ كذبت فتخاطرا على عشر قبلئص لتظهرف 



في ثبلث سنين من كل واحد منهما، فأخبر أبو بكر النبيَّ صلى اهلل عليو وآلو وسلم، فقاؿ: 
))البضع بتسع سنين فزايده في الخطر وماده في األجل((، فجعبلىا مائو قلوص إلى تسع 

 سخ بتحريم القمار.سنين، ثم حظر بعد ذلك ون
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قاؿ الرازي: وىو أصل في بطبلف عقود التمليك الواقعة على األخطار كالهبات والصدقات، 
وعقود البياعات ونحوىا، إذا علقت على األخطار بأف يقوؿ: قد بعتك إذا قدـ زيد ووىبتك إذا 

الدواب، واإلبل،  خرج عمرو، وال خبلؼ في حظره إال ما رخص فيو من الرىاف في السبق في
والنصاؿ إذا كاف الذي يستحق واحدًا، إف سبق وال يستحق االخر إف ُسبق وإف شرط أف من 
سبق منهما أخذ، ومن سبق أعطى، فهذا باطل فإف أدخبل بينهما رجبلً إف سبق استحق، وإف لم 

محلبًل، يسبق لم يعط، فهذا جائز، وىذا الدخيل الذي سماه النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
وقد روى أبو ىريرة عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ال سبق إال في خف أو حافر أو 

 نصل (( أخرجو أبو داود وغيره.
وقد روي عن ابن عمر أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم سابق بين الخيل وحض على ذلك؛ 

وقوة على العدو قالو )الرازي(  ألف فيو رياضة للخيل، وتدريباً لها على الركض، وفيو استظهار
في )أحكاـ القرآف(، ىذا وقد ثبت مما تقدـ من اآلثار واألدلة إف الميسر ىو القمار، وإف كاف 
أصلو ما ذكرنا فقد صار مستعمبًل في أنواع القمار، ولما أخرجو اإلماـ أحمد بن حنبل، وأبو 

آلو وسلم قاؿ: ))إف اهلل حـر داود من حديث عبد اهلل بن عمرو أف النبي صلى اهلل عليو و 
 الخمر، والميسر ((، زاد اإلماـ أحمد في روايتو: ))على أمتي الميسر القمار(( .

وفي الباب عن ابن عمر، وقي  بن سعد بن عبادة عند البيهقي في سننو، وابن أبي الدنيا في 
 ىم.ذـ المبلىي، وابن عباس عن الطيالسي، وابن أبي شيبة، وأحمد والطبراني وغير 

(4/282) 

 

وفي )ضوء النهار(: وأما القمار فالمراد بو الميسر، ونحوه مما كانت العرب تفعلو، وإليو 
َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَػْغَضاَء ِفي اْلَخْمِر  اإلشارة بقولو تعالى: }ِإنََّما يُرِيُد الشَّْيطَاُف َأْف يُوِقَع بَػيػْ

البلعب فيو من غنم أو غـر فهو ميسر إليو يتوجو  [، وكلما ال يخلو91َواْلَمْيِسِر{]المائدة:
التحريم في حديث: ))إف اهلل حـر على أمتي الخمر والميسر والكوبة (( في أشياء عددىا 



أحمد، وأبو داود، وابن حباف، والبيهقي من حديث ابن عباس وىو عند أبي داود من حديث 
 ابن عمر، انتهى.

(4/283) 

 

ط القمار أف يكوف من البلعبين والمتخاطرين أو غيرىما غانماً أو وقد اتضح مما ذكرنا أف ضاب
غارماً، فيشمل جميع أنواع القمار، وضروب المخاطرة ونحوىما لما في ذلك من تمليك الماؿ 
الغير على الوجو المحضور، وما كاف يستعمل قمارًا من أنواع اللعب وغيره يحـر الدخوؿ فيو 

المجموع، ال يقاؿ من تحريم الميسر وىو القمار أنو يوجب  ولو على صفة القمار لمنطوؽ خبر
تحريم القرعة في العبيد الذين يعتقهم المريض وال حاؿ لو سواىم لما فيو من القمار، وإحقاؽ 
بعض وإنجاح بعض، وىذا ىو معنى القمار بعينو، ومثل ذلك في قسم النساء وتقديم أحد 

مة كذلك؛ ألف كل واحد من الورثة يستوفي الخصمين إلى القاضي، ولي  القرعة في القس
نصيبو لما ثبت باالستقراء من الستة العبيد الذين أعتقهم سيدىم في مرضو ومات، وال ماؿ 

غيرىم فأقرع النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم بينهم فاعتق اثنين، وأرؽ أربعة مما تقدـ في باب 
نسائو، وكما ثبت في ثبوت القرعة في  العتاقة، وأقرع النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم بين

الوليمة إذا اتفق الداعياف وال مزية ألحدىما، وكذلك في الخصـو إلى القاضي فلي  في كل 
ذلك معنى القمار، وال منو لثبوت الخصوصية بما ذكرنا، ذكره الرازي وغيره وال خبلؼ في 

 ذلك.

(4/284) 

 

 تنبيو ]في إيضاح ما يتعلق بالخبر السابق[
 لق بخبر المجموع وشواىده ثبلث مسائل:يتع

األولى: وجوب كسر النرد والشطرنج، واألزالـ، واألقبلـ التي ىي الكعاب وغيرىا من أنواع 
القمار لما تقدـ ذكره، ولما سيأتي عن ابن عمر وإفسادىا لما تقدـ في حديث ميسرة النهدي 

فر وإحراقها لما في حديث في أمالي أحمد بن عيسى، والجامع الكافي، وفي حديث أبي جع
أبي جعفر، وقد تقدـ الكبلـ على ذلك في أحاديث األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر؛ ألنها 

 من آالت المنكر مستوفى بما أغنى عن اإلعادة.
 الثانية: إنها محرمة فيحـر تملكها، وبيعها حراـ، ونص على ذلك ابن حزاـ بلفظ:



النرد لما روينا من طريق مالك عن موسى بن ميسرة عن مسألة قاؿ أبو محمد: وال يحل بيع 
سعيد بن أبي ىند عن أبي موسى األشعري أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))من 
لعب بالنرد فقد عصى اهلل ورسولو فهي محرمة فملكها حراـ((، وقد روينا عن مالك عن نافع 

 لعب بالنرد ضربو وكسرىا، انتهى.عن ابن عمر أنو كاف إذا أخذ أحداً من أىلو ي
وسائر أنواع القمار مثلها، وقد تقدـ الكبلـ في ىذه المسألة في البيع للمؤلف رحمو اهلل 

 مستوفى بما أغنى عن اإلعادة.

(4/285) 

 

الثالثة: إف القمار من المبلىي اآلتي ذكرىا، ومن اللهو الباطل فيدخل في عمـو قولو تعالى: 
[، كما أشار إلى ذلك 6ْن َيْشَتِري َلْهَو اْلَحِديِث لُِيِضلَّ َعْن َسِبيِل اللَِّو{]لقماف:}َوِمَن النَّاِس مَ 

البخاري في كتاب اإلستئذاف تعليقاً في ترجمة باب من قاؿ لصاحبو تعاؿ أقامرؾ، وقولو تعالى: 
رة مرفوعاً وفيو: [، وذكر حديث أبي ىري6}َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشَتِري َلْهَو اْلَحِديِث{]لقماف:

 ))ومن قاؿ لصاحبو تعاؿ أقامرؾ فليتصدؽ (( . انتهى.
 قاؿ ابن األثير في نهايتو: قيل يتصدؽ بقدر ما أراد أف يجعلو خطرًا في القمار.

قاؿ في )فتح الباري(: وأشار البخاري بذلك على أف القمار من جملتو، ومن دعى إليو دعى 
فر عنو تلك المعصية؛ ألف من دعا إلى معصية وقع إلى المعصية، فلذلك أمر بالتصدؽ ليك

 بدعائو إليها في معصية.
وقاؿ الكرماني: وجو تعلق ىذا الخبر بالترجمة، والترجمة باالستئذاف أف الداعي إلى القمار ال 

 ينبغي أف يؤذف لو في دخولو المنزؿ، ثم لكونو يتضمن اجتماع الناس.
د اللهو في الترجمة من مفهـو قولو تعالى: }لُِيِضلَّ َعْن وقاؿ ابن بطاؿ: أف البخاري استنبط تقيي

[ فإف مفهومو إنو إذا اشتراه ال ليضل ال يكوف مذموماً، وكذا مفهـو 6َسِبيِل اللَِّو{]لقماف:
الترجمة أنو إذ لم يشغلو اللهو عن طاعة اهلل ال يكوف باطبلً لكن عمـو ىذا المفهـو يخص 

ريمو مما يلهى يكوف باطبلً سواء شغلو أو لم بالمنطوؽ فكل شيء قد نص على تح
 يشغلو.انتهى.
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نعم فيما ذكره ابن عساكر وغيره السالف ذكره آنفاً عن أمير المؤمنين علي أنو ال يسلم على 
صاحب النرد والشطرنج، وما في أمالي أحمد بن عيسى قاؿ: حدثني عبد اهلل بن طاىر عن أبيو 

غ بن نباتة عن علي قاؿ ستة ال يسلم عليهم، وذكر منهم البلعب عن سعد بن طريق عن األصب
بالشطرنج، وذكره في الجامع الكافي، وما أدى معنى ذلك داللة على تخصيص عمـو حديث 
للمسلم على المسلم ست خصاؿ السالف ذكره بمن شملتهم أدلة ىذا الباب، والوجو في 

الشارع عصيانو قبيح؛ وألف الواجب نهيهم  ذلك أف السبلـ عليهم تأنيساً لهم وتأني  من أثبت
عن المنكر على صفة ما تقدـ بأحد مراتب النهي، وإال أنكر بقلبو وىجرىم بما ذكرنا في باب 
األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر ولما سنذكر في قولو: حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن 

عليو وآلو وسلم: ))من تغنى أو غني  جده، عن علي عليو السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل
لو أو ناح أو نيح لو أو أنشد شعراً أو قرضو وىو فيو كاذب أتاه شيطاناف فيجلساف على منكبيو 

 يضرباف صدره بأعقابهما حتى يكوف ىو الساكت((.
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ية: قاؿ في التخريج: ال يحل بيع المغنيات، وال شراؤىن، وال تجارة فيهن، وثمنهن حراـ، اآل
[، إنما نزلت ىذه اآلية في ذلك ))والذي 6}َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشَتِري َلْهَو اْلَحِديِث {]لقماف:

بعثني بالحق ما رفع رجل عقيرتو بالغناء إال بعث اهلل عند ذلك شيطانين يرتدفاف على عاتقو ثم 
الدنيا في ذـ ال يزاالف يضرباف بأرجلهما على صدره حتى يكوف ىو الذي يسكت(( ابن أبي 

المبلىي، والطبراني في الكبير، وابن مردويو عن أبي أمامة. انتهى، من )جمع الجوامع( 
للسيوطي من باب )ال( إلى أف قاؿ السيوطي في )جمع الجوامع( في قسم الحروؼ ما لفظو: 
))من قرض بيت شعر بعد العشاء لم تقبل لو صبلة تلك الليلة حتى يصبح(( ، أحمد في 

البغوي والطبراني في الكبير، والبيهقي في )شعب اإليماف( عن شداد بن أوس، وابن المسند و 
 أبي حاتم في )العلل(، والطبراني في )الكبير( عن ابن عمر، انتهى.
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قلت: وأخرجو بلفظو محمد بن منصور في أمالي أحمد بن عيسى قاؿ: حدثني محمد وعلي 
ن بن علواف عن أبي خالد عن زيد بن علي، عن أبيو، ابنا أحمد بن عيسى عن أبيهما عن حسي

عن جده، عن علي عليو السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من تغنى أو 



غني لو أو ناح أو نيح لو ، أو أنشد شعراً أو قرضو وىو فيو كاذب أتاه شيطاناف فيجلساف على 
و الساكت(( انتهى، ولفظ الجامع الكافي ببلغاً. منكبيو يضرباف صدره بأعقابهما حتى يكوف ى

وعن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))من تغنى أو غني لو أو ناح أو نيح لو أو أنشد 
شعراً أو قرضو، وىو فيو كاذب أتاه شيطاناف فيجلساف على منكبيو يضرباف صدره بأعقابهما 

 حتى يكوف ىو الساكت(( انتهى.
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بو يعلى وإسحاؽ، والحارث من طريق أبي أمامة وىو عند الطبراني من رواية يحيى بن وأخرج أ
الحارث عن القاسم عن أبي أمامة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ما من رجل 
يرفع صوتو بالغناء إال بعث اهلل عليو شيطانين أحدىما على ىذا المنكب، واآلخر على ىذا 

زاالف يضربانو بأرجلهما حتى يكوف ىو الذي يسكت(( انتهى، وذكره الزمخشري المنكب فبل ي
[، 6بلفظو في كشافو في تفسير قولو تعالى: }َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشَتِري َلْهَو اْلَحِديِث {]لقماف:

قولو: رفع عقيرتو بالغناء، في النهاية أي رفع صوتو، قيل: أصلو أف رجبلً قطعت رجلو فكاف 
المقطوعة على الصحيحة، ويصيح من شدة وجعها بأعلى صوتو، فقيل لكل رافع صوتو يرفع 

رفع عقيرتو، ولمفردات فصوؿ الخبر جملة شواىد سيأتي الكبلـ عليها عند الكبلـ على 
مفردات فصولو، وقد ذكر اإلماـ في ىذا المجموع من أحاديث الغناء خمسة، وذكر ابن القيم 

حديثاً كلها مرفوعة بأسانيدىا لي  فيها من قيل في رجالو وضَّاع أو  في إغاثة اللهفاف أحد عشر 
كذاب، وذكر المقبلي في أبحاثو المسددة نيفاً وأربعين حديثاً، وفي المنار البعض من ذلك، 
وذكر الجبلؿ في ضوء النهار نحو خمسة عشر حديثاً، ثم قاؿ وفي الباب ما يطوؿ تعداده، 

، وابن طاىر،  وابن أبي الدنيا، وابن حمداف وغيرىم في ذلك مصنفات حتى وضع ابن حـز
 مستقلة، واختصرىا الذىبي.
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وفي )فتح الباري( أحاديث كثيرة في مواضع منو، وىكذا غيره، والبدر األمير ذكر جملة 
أحاديث متعددة في منحة الغفار وغيرىا، وذكر الشوكاني في )فتح القدير(، وفي نيل األوطار 

يث وغيرىم خلق كثير، وسنذكر على أحاديث المجموع زىاء ستين حديثاً، جملة أحاد
والحديث يدؿ على تحريم اللهو بصوت الغناء، وصوت النياحة لو وعليو سواء كاف باألشعار أو 



بغيرىا، وتحريم سماعهما، وقبح اللهو واإلشتغاؿ بكل ذلك، وسواء كاف الغناء في سرور أـ ال، 
مصيبة أـ غيرىا إلطبلؽ الخبر، وال فرؽ في ذلك بين الذكر واألنثى والنياحة سواء كانت في 

والخنثى لعمـو الخبر، ويدؿ أيضاً على تحريم إنشاد األشعار الكاذبة وتقريظها،وقبحها، وقبح 
اإلشتغاؿ بكل ما دؿ عليو الخبر في جميع األحواؿ، واألوقات إلطبلؽ عمـو الخبر وسواء 

ثى، وسياؽ الخبر لبياف أف من المعاصي ما ىو من أنواع وقع ذلك من ذكر أو انثى أو خن
المبلىي، وىي المذكورة في الخبر للترىيب منها ومن سماعها ومن ارتكاب ىذه المعاصي التي 
ىي من عمل الشيطاف، وأوؿ من أحدثها، لمنطوؽ الخبر الثالث من ىذا اآلتي مع بياف حالة 

كبيو يضرباف صدره بأعقاب أرجلهما حتى يكوف من تلب  بها بمصيره حامبلً لشيطانين على من
ىو الساكت، ومصيره آلة لهما يجرياف كل ذلك على لسانو، ويشهد لذلك قولو تعالى: }َوَمْن 

ِبيِل وَ  وَف َيْحَسبُ يَػْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْحَمِن نُػَقيّْْض َلُو َشْيطَانًا فَػُهَو َلُو َقرِيٌن، َوِإنػَُّهْم لََيُصدُّونَػُهْم َعِن السَّ
[، وكقولو تعالى: }َوقَػيَّْضَنا َلُهْم قُػَرنَاء 36،37َأنػَُّهْم ُمْهَتُدوَف{]الزخرؼ:

 [، وقد اشتمل الخبر24..َ.{اآلية]فصلت:
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 على ثبلث مسائل:
األولى: قولو: ))من تغنى أو ُغّني لو (( ىما بمعنى واحد، وىو يدؿ على ما ذكرنا من تحريم 

األحواؿ واألوقات سواء كاف باألشعار أو بغيرىا، والغناء: المراد بو  الغناء وسماعو في جميع
الصوت المعروؼ بين أىل اللهو واللعب وجمعو األغاني، تقوؿ فيو: تغنى وغنى بمعنى، والغناء 

بالكسر والمد السماع، وقياسو الضم؛ ألنو صوت وبالفتح والمد النفع وبالكسر والقصر 
 اليسار، وعليو قوؿ الشاعر:

 ناء الصوت ممدودغ
 

 بما يستجلب الطرب
 

 وكل غنى فمقصور
 

 كذا نطقت بو العرب
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وغناء بالتشديد إذا ترنم بالغناء ىكذا في كتب اللغة، وقد اختلف العلماء سلفاً وخلفاً في ىذه 
المسألة، فذىب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وجمهور الصحابة فمن بعدىم إلى أف الغناء 

، والسماع حراـ، وبو قاؿ محمد بن منصور، وأحمد بن عيسى، والقاسم بن إبراىيم كما محظور
في الجامع الكافي، وأمالي أحمد بن عيسى، وىو قوؿ الهادي كما في األحكاـ وغيرىا، 

والمؤيد باهلل وسائر أئمة اآلؿ، كما ىو منطوؽ مؤلفاتهم، وبو قالت الزيدية، والهادوية، ورجحو 
ذىب، وىو قوؿ أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل كما ىو صريح المذاكروف للم

مؤلفاتهم، واإلماـ المهدي، وذكره في البحر، واألزىار، واإلماـ يحيى بن حمزة ذكره في 
االنتصار، وفيو قاؿ رأي أئمة العترة ومن تابعهم، أف الغناء محظور ترد بو الشهادة، ومن فعلو  

ؿ: والظاىر من كبلـ العترة أنو ال فرؽ بين استماع الغناء وفعلو وىو كاف فاسقاً إلى أف قا
المختار، وبو قاؿ أبو بكر الطرسوسي، وابن القيم في إغاثة اللهفاف، والزمخشري في كشافو، 
والرازي في أحكاـ القرآف وجمهور المفسرين، واإلماـ البخاري وغيره من أىل السنن، ومسلم 

في فتح الباري، وابن طاىر، وابن أبي الدنيا، وابن حمداف والنووي، والحافظ بن حجر 
 وغيرىم، ومن المتأخرين المحققوف المقبلي، والجبلؿ، والبدر األمير، والشوكاني.
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